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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 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Fortsatt högt resultat. Marginellt bättre än 

tidigare år 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Alla elever trivs på skolan 

Måluppfyllelse 

100% av eleverna uppger att de trivs 

Analys 

Limmaredskolan har väl inarbetade rutiner för att arbeta med trivsel på skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i samtliga klasser som 
uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till 

deförbättrade/försämrade resultatet? 

Limmaredskolan har bra rutiner för att arbeta 

med trivsel 

Övriga kommentarer: 

Ingen av skolans elever valde 

svarsalternativet: Att de inte trivs. Några 

elever valde alternativet: Varken bra eller 

dåligt. 

  

  

 Andel vårdnadshavare i årskurs 3 och 5 
som uppger att deras barn trivs 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har fortsatt hög trivsel 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Endast 57 % av vårdnadshavarna har svarat 

på enkäten. I årskurs 5 svarade endast 9 av 

21 vårdnadshavare. 1 av  totalt 25 

vårdnadshavare valde alternativet stämmer 

ganska dåligt på frågan om trivsel. 

 Andel elever i åk 3 och 5 som trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förändringen är marginell vi har fortsatt hög 

trivsel 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i förskoleklassen som 
uppger att de trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Förskoleklassen har väl inarbetade rutiner för 

att arbeta med trivsel. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Eleverna på Limmaredskolan känner sig trygga. Det finns dock ett par elever som uppger att de inte är helt trygga då de är vid 

lekstugan i skogskanten "Där kan det hända att det blir bråk ibland"   Alla elever uppger dock att de trivs på skolan. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Skolan är tydlig med regler och normer. Alla arbetar tillsammans för att göra eleverna delaktiga bla. genom klassråd, elevråd. 

matråd och kamratstödjare. Pedagogerna lyfter gemensamma frågor i arbetslagen och på gemensamma morgonmöten för all 

personal. Vi använder oss av vår likabehandlingsplan och de riktlinjer som är kopplade till de Allmänna råden. Vi låter elever 

med annat modersmål få fritidshemsplats (om det finns behov) för att stötta kontakten med svenska barn även på fritiden. Vi 

har i år haft ett par klassträffar i årskurs 4 där man jobbat medvetet med att stötta vårdnadshavare i att ta  kontakt med 

varandra. Barn, föräldrar och lärare har träffats och lekt och ätit tillsammans. Klassläraren var noga med att personligt bjuda in 

samtliga föräldrar och ringde då även upp föräldrar som inte svarat på inbjudan. Alla vårdnadshavare kom och klassläraren 

var noga med att fördela arbetsuppgifter och sätta samman arbetsgrupper så att alla kunde känna sig delaktiga på något vis. 

Träffen var mycket uppskattad och föräldrarna tog sedan själva initiativ till ytterligare en träff som också var lyckad, 

gemenskapen ökade. 

Vi använder de äldre eleverna som förebilder för de yngre genom att ge dem olika uppdrag i arbetet på skolan. Vi är alltid 

rastvakter ute och nu även bussvakt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med att  förstärka de äldre elevernas uppdrag som förebilder. Lägga ner tid på att lära känna och skapa en 

relation till de nyanlända familjerna när de börjar hos oss. Visa på läroplanen och hjälpa dem in i det svenska skolsystemet, göra 

dem delaktiga i skolans arbete för deras barn. Stötta de nyanlända i kontakten med svenska familjer. Fortsätta med våra 

trygghetsskapande åtgärder kopplade till vår Likabehandlingsplan 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i årskurs 3 och 5  som 
uppger att de känner sig trygga 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år?  

Likvärdigt 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Skillnaden är marginell då vi även haft hög 

måluppfyllelse tidigare år 

Övriga kommentarer:  
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

 Andel vårdnadshavare som uppger att 
deras barn är tryggt 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Skillnaden är marginell. Vi har fortsatt hög 

måluppfyllelse dock ej 100% 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Endast 57 % av vårdnadshavarna svarade på 
enkäten. I årskurs 5 svarade bara 9 av totalt 

21 vårdnadshavare 

  

 Andel elever i samtliga klasser som 
uppger att de trygga 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet?  

Eleverna känner sig trygga på 

Limmaredskolan och samtliga elever uppger 
att de trivs. I samband med uppföljningen av 

Likabehandlingsplanen ser vi över områden 

där eleverna kan uppleva att det kan hända 

"dumma saker" då framkom det i ett par 

enkätsvar  att det  vid lekstugan i skogen 

kunde  förekomma bråk och att det kunde 

vara en otrygg plats. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i förskoleklassen som 
uppger att de är trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lika bra som tidigare år 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förskoleklassen har ett väl fungerande 

trygghetsarbete och man följer de åtgärder 

som finns beskrivna i vår Likabehandlingsplan 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

i svenska. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något sämre. Förra året var resultatet 100 %. 

I år klarade 20/22 samtliga 8 delprov. En 

flicka och en pojke missade på ett delprov. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Fortsatt högt resultat. Skolan är bra på att 

upptäcka och sätta in rätt stöd tidigt redan i 

förskoleklassen och samarbeta med 

vårdnadshavare. Elevernas läs- och skriv- och 

förståelseutveckling har noga följts upp, vilket 

har lett till att elever inspirerats till att 

förbättra sina resultat. 

Övriga kommentarer: 

  

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

i svenska som andraspråk. 

80 % 100 % 80 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre men det handlar om jämförelser mellan 

då 3 elever och i år 5 elever. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi är mycket nöjda med årets resultat 

eftersom eleverna gjort en fin utveckling och 

att skolan tillsammans med vårdnadshavare 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

noga dokumenterat och följt deras utveckling. 

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Vi har i dag en djupare förståelse för 

elevernas andraspråksutveckling och kan idag 

bättre stödja dem i den utvecklingen. Vi vet 

bättre vilka ord, uttryck och begrepp som kan 

vara svåra och ger modeller och mallar för att 

stötta dem i skriftlig produktion. Vi arbetar 
tillsammans med vårdnadshavre och 

modersmålslärare för att stötta dem i 

hemmets språkutvecklande arbete. 

Övriga kommentarer: 

  

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

i matematik. 

52 % 100 % 52 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Hälften av eleverna missar på delprov E som 

handlar om mätandets idé. Eleverna ska ha 

kunskap om mätning och hur man använder 

mätredskap samt förstå att ett och samma 

redskap, till exempel en penna, en pinne eller 

ett papper, kan användas upprepade gånger 

för att därigenom skapa en uppfattning av 

värdet på en storhet. Eleven ska kunna göra 

enkla mätningar , jämförelser och 

uppskattningar av längder. eleven ska kunna 
beskriva hur den tänkt med tex. bilder, 

symboler och matematiska uttrycksformer. 

I övrigt har klassen en hög måluppfyllelse 

97 %  totalt på de övriga 7 delproven. 

  

Övriga kommentarer: 

Förstå mätandets idé är ett område skolan 

behöver arbeta mer med. 

  

  

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

94,4 % 100 % 94,4 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Fortsatt högt resultat. Marginellt sämre. 17/18 

elever klarade samtliga delprov. Eleven som 

missade klarade tre av de fyra delproven. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förra året var resultatet 100 %. Vårt 

språkutvecklande arbete har haft effekt. 
Eleverna var väl förberedda på den typ av 

uppgifter som kom på provet. Elev med rätt 

till anpassning fick rätt stöd. Vi har gett 

särskilt stöd och omsorg samt haft tät kontakt 

med vårdnadshavare och externa instanser, 

vilket lett till att elever i specifika behov 

lyckats väl. 

Övriga kommentarer: 

Flickorna klarade samtliga delprov 

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

i svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt, 100% även förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Vårt språkutvecklande arbete har haft effekt. 

Eleverna var väl förberedda på den typ av 

uppgifter som kom på provet. Vi har utvecklat 

vår svenska som andraspråksundervisning 

och har i dag en större förståelse för 
elevernas andraspråksutveckling och kan då 

också på  bättre sätt stötta dem och ge dem 

modeller att arbeta utifrån. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Övriga kommentarer:  

  

  

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

i matematik. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat. 19/20 klarade provet. 

Förra året klarade alla elever proven. Eleven 

som missade på provet är relativt ny på 

skolan och har inte deltagit i 

matematikundervisning under de senaste åren 
på annan skola.  I år når fler elever högre 

resultat på proven. Ingen elev får provbetyget 

E och 6 elever får provbetyget A. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi ser att eleverna idag är vana att möta den 

typ av uppgifter som kommer på de nationella 

proven i den dagliga undervisningen. 

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? 

Vi har använt tid åt engelska när det gäller 

ämnesfördjupning. Alla elever har 

skolbakgrund och har läst engelska sen 

årskurs 3. Elev med rätt till anpassning har 
fått rätt stöd. 

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? 

Fortsatt högt resultat i år når 100 % av 

eleverna kunskapskraven i de nationella 

proven  som i år handlade om fysik. Förra året 

var det biologi. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet 

När det gäller ett ämne som fysik där vi 

tidigare inte haft nationella prov eller någon 

sambedömning är den troliga förklaringen: 

Hög ämneskompetens och stort intresse, 

vilket leder till att elever inspireras och 

motiveras för ämnet. Eleverna får i sin 

undervisning möta det som proven mäter. 

Undervisningen är varierad och ofta muntligt 

återgiven, vilket skapar intresse. Eleverna får 

arbeta praktiskt, samarbeta och man är tydlig 
med att benämna och konkretisera det man 

gör även saker som man tidigare tagit för 

givet att elever har ord för tex. "Det här är en 

burk". Undervisningen sker i halvklass. För att 

utveckla elevernas förmågor ytterligare när 

det gäller att uttrycka sig skriftligt och 

använda och förstå de ämnesspecifika ord och 

begrepp som krävs för de högsta betygen 

behövs mer ämnesövergripande undervisning. 

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? 

Likvärdigt alla klarade det förra året också. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som minst uppnår betyget 
E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 95 % 92,6 % 102,59 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Skillnaden är marginell 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

221 216,5 102,08 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

En förklaring kan vara att vi blivit bättre på 

att tolka och beskriva värdeorden för de olika 

betygsstegen. Vårt språkutvecklande arbete 

har haft effekt. 

Övriga kommentarer: 

Flickor har ett högre meritvärde än pojkar 

254/203 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt men vi redovisade inte på samma 
sätt då. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Måluppfyllelsen är hög. Det är samma elev 

som missat flera kunskapskrav. Eleven har få 

år i svensk skola. Ytterligare två elever har 

missat men då endast på ett kunskapskrav 

vardera. 

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". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre men vi hade högt förra året också 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

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 ". 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat. 98 % av eleverna 

uppger att lärarna har höga förväntningar på 

dem. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Två elever svarde: Vet ej på enkäten. 

Eventuellt kan detta var elever med annat 

modersmål som inte förstått frågan. Vår 

skolassistent brukar hjälpa eleverna att starta 

upp frågorna men vi behöver eventuellt även 
hjälpa till med översättning. 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i bild 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Fler elever når nu de högre betygen A och B 

Måluppfyllelse 

Mycket god 

Analys 

Vi har idag blivit bättre på att tydliggöra kunskapskraven, visa på olika kvalitéer i elevernas arbeten och ge formativ 
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bedömning under arbetets gång. 

Det språkutvecklande arbetet har lett till att vi idag tänker mer på hur vi uttrycker oss och vi har även tagit hjälp av olika 

"mallar" för att visa på olika genrer till exempel för instruktion, berättande och argumentation. 

När det gäller de yngre eleverna kan vi bli bättre på att tydliggöra kunskapskraven för eleverna inför varje 

lektion/arbetsområde. 

Det område som vi tycker är svårast att organisera är digitalt foto och filmredigering. Här kan vi även eventuellt behöva 

fortbildning. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når de högre 
betygen A och B i BL 

35 % 15 % 233,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Vi har tagit fram fler elevexempel som visar 
på olika kvaliteter. Eleverna har varit 

motiverade och arbetat för att nå de högre 

kvaliteterna i kunskapskraven. Vi har 

tydliggjort kunskapskraven inför arbeten men 

även visat omdömen i InfoMentor under 

terminen för eleverna.  

Övriga kommentarer: 

  

  

  

  

  

 Andelen elever som får betyg E i BL 

10 % 40 % 25 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Se under ämnet bild. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i Hem och konsumentkunskap 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Några fler elever nådde betyget B jämfört med tidigare år däremot nådde ingen A. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Vi har blivit bättre på att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem genom att vi utarbetat arbetsbeskrivningar, 

dessa kan utvecklas ytterligare genom att vi tar med bildstöd och även översätter dem till fler språk. 

Vårt språkutvecklande arbete har lett till att vi idag ger tydligare modeller till eleverna i hur de kan tänka till exempel då de 

ska argumentera eller då de ska beskriva sin arbetsprocess. Vi är också mer noga med att benämna och klargöra 

ämnestypiska ord och begrepp. 

Det område som vi tycker är svårast är reklam, konsumentinformation, konsumtion och privatekonomi. Här behöver i större 

utsträckning arbeta ämnesöverskridande. Vi upplever att eleverna har höga förväntningar om att få arbeta praktiskt de få 
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lektioner som vi har hem- och konsumentkunskap. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta med att ta fram bedömningsexempel, tydliggöra olika kvaliteter kopplade till kunskapskraven, eleverna ska känna 

till vad som krävs för de olika betygen inför varje arbetsområde. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når de högre 
betygen A och B i HKK 

5 % 2 % 250 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

  

  

  

 Andelen elever med betyget E i ämnet 
HKK 

20 % 48 % 158,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i musik 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Vi har inte ökat måluppfyllelsen i musik då det gäller att fler elever når de högre betygen A och B samt att färre elever får E. 

Måluppfyllelse 

Mindre god 

Analys 

Vi behöver se över vårt sätt att bedöma elevernas kunskaper och arbeta fram tydliga kriterier för de olika betygsstegen. Vi 

behöver även analysera om det finns hinder i själva undervisningen som gör att eleverna har svårt att nå de högre 

betygskriterierna. Musikläraren är ny på skolan och har bara arbetat en termin och haft undervisning på ytterligare två skolor. 

Det har varit mycket nytt att sätta sig in i, många elever att lära känna. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Se över tolkningen av kunskapskraven. Ta hjälp av expertis utifrån för att hamna på rätt nivå när det gäller bedömning och 

tolkning av kunskapskraven 

Tydliggöra de olika kvaliteterna i kunskapskraven för elever och vårdnadshavare. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når de högre 
betygen A och B i MU 

5 % 0 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Marginellt bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Endast 1 elev fick betyget B, ingen elev fick A 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever med betyget E i MU 45 % 22 % -4,55 %  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i svenska 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

En marginell förbättring 

Måluppfyllelse 

Likvärdig som tidigare år 

Analys 

Vi har ägnat tid på våra arbetslagsträffar till att utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt. Vi har då gjort de flesta av de 

åtgärder vi planerade i vår utvecklingsplan. Vi har satt oss in i de texter (genrer) som är ämnestypiska tex berättande, 

redogörande, förklarande, instruerande, beskrivande, och argumenterande texter. Vi har tittat på dess typiska särdrag 

(språkliga: (sammanlänkandeord, nyckelord) och till viss del även kommit in på hur de är strukturerade när det gäller tempus. 

Vi har diskuterat vad som är viktigt i ett språkutvecklande arbetssätt tex 

– fokusering på utveckling av ordförrådet i ämnet och hur man gör detta. 

– språkets betydelse för ämnet. 

– vikten av muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar 

– betydelsen av tankemässigt krävande uppgifter 

– låta elever interagera och lära av varandra. 

– utgå från elevernas erfarenhet och vardagsspråk och stötta dem i att utveckla skolspråket. 

 

Vi lyssnar på två intervjuer med Monica Axelsson, docent i tvåspråkighetsforskning hon förklarar skillnaden mellan 

vardagsspråk och skolspråk, "Skolspråket kräver stöttning" 

Språkforskaren Pauline Gibbons berättar om tankarna bakom genrepedagogiken. "Flera språk är en resurs " Maaike Hajer "Att 

satsa på språk i ämnen" 

Vi har arbetat med boken Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring 

Sett filmer utifrån de olika genrerna. 

Våra åtgärder har ännu inte fått full effekt men vi är på god väg och  ser detta som ett långsiktigt arbete och räknar med att det 

kommer att få upp resultaten på sikt. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta vårt påbörjade arbete samt bli ännu bättre på att tydliggöra de olika kvaliteterna som krävs för de högre betygen. Visa 

eleverna fler exempel på arbeten som håller en A och B nivå. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når de högre 
betygen A och B i SV 

20 % 15 % 133,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Skillnaden är marginell. Förra året var det 

4/28 elever och i år är det 4/20 elever som 

når betyget B. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Ingen elev når betyget A och likadant var det 

förra året. 

  

 

 

 
 

 



Limmaredskolan, Kvalitetsanalys 12(21) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 

 

 

 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i kemi 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Vi har inte ökat måluppfyllelsen 

Måluppfyllelse 

Likvärdig med föregånde år. 52 % av eleverna får betygen D och C. Alla elever klarar minst E.  

Analys 

Vårt språkutvecklande arbete med att stötta våra elever med annat modersmål men även övriga elever har utvecklats. Eleverna 

är idag med direkt på ett annat sätt än tidigare och vi utnyttjar gruppen mer i samtalet, eleverna pratar, förklarar för varandra i 

större utsträckning. 

För att alla delar i ämnet ska hinnas med ordentligt behövs mer av ämnesövergripande undervisning 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Få till en mer ämnesövergripande undervisning i arbetslaget, en grovplanering bör görs i början av läsåret. En önskan är även 

att få till ett arbetsrum där hela arbetslaget kan träffas och planera. En möjlig tanke är att hela lågstadiet finns i den låga 

byggnaden och ett klassrum skapas i biblioteket. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når de högre betygen 
A och B i KE 

15 % 18 % 83,33 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Marginell skillnad 

Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till 

det förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Förra året fick 5/28 elever betyget B. I år var 

det 3/20 elever som fick betyget B. Ingen elev 

fick betyget A varken i år eller förra året. 

Alla elever klarade minst E. 

  

  

  

  

  

 Andel elever med betyget E i KE 

30 % 21 % 57,14 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Alla elever når minst E i betyg 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har en ökad måluppfyllelse i idrott och hälsa. 
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Måluppfyllelse 

Mycket god 

I år får 29 % av eleverna A i betyg mot tidigare 0 %. 48 % av eleverna får betygen A eller B. Förra året var det 25 % av eleverna 

som fick betyget A eller B. Endast 10 % hade som lägst E. 

Analys 

Vi upplever att vi idag har en bättre samsyn i bedömningen efter att vi utarbetat ett gemensamt underlag. 

Bedömningsunderlaget finns även uppsatt i idrottshallen och används inför lektionerna för att tydliggöra för eleverna. 

Underlaget kan utvecklas ytterligare genom att översättningar till fler språk och då även med bildstöd. 

Det område som vi tyckt vara svårast är att röra sig till musik särskilt dans men vi har hittat några bra arbetssätt tex. 

Zumbadans. 

Vi har arbetat ämnesövergripande med några områden tex. allemansrätten men behöver utveckla detta ytterligare. 

Vi har varit tydliga med att tydliggöra för eleverna hur de legat till och då använt oss av omdömena i InfoMentor. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E i idrott 
och hälsa 

10 % 30 % 166,67 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i historia 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Vi har en ökad måluppfyllelse i historia. 

Måluppfyllelse 

Marginell förbättring 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med bedömning. Öka samverkan med andra ämnen. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E i HI 

20 % 25 % 120 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i samhällskunskap 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har fler elever i år som når högre än E,  men samtidigt har vi  färre elever som når de högre betygen B och A 

Måluppfyllelse 

Totalt när det gäller betygen i Samhällskunskap ligger vi något lägre än föregående år. Färre som har det lägsta betyget E men 

samtidigt inte så många som når de högre betygen B och A. Ingen elev får A. 

Analys 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Visa på olika kvaliteter i elevarbeten kopplade till kunskapskraven redan i de yngre åldrarna. Öka samverkan med andra 

ämnen. Arbeta med bedömning. Gå igenom proven med övriga pedagoger på skolan. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som får betyget E i SH 

20 % 21 % 104,76 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Något bättre 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet klarar att lägga grunden för att varje elev utvecklar och kan använda matematiskt 

tänkande/.../ Lgr 2:2 kunskaper 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Förskoleklassens verksamhet har bra rutiner för att lägga grunden för att varje elev utvecklar en god talförståelse. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Tal och räkning 

Eleverna behärskar räkneramsan 1-10 både framåt och bakåt. De kan känna igen siffrorna och koppla namnen för 0-9 samt talet 

10. De förstår begreppet lika. De kan jämföra och beskriva antal och läsa av en tärningsbild. 

Det stora flertalet visar förståelse för talramsan 1-31 och förstår att den hela tiden ökar med ett. 

Sortera och klassificera 

Eleverna klarar att klassificera efter olika egenskaper. De kan bilda par. De kan ordna i storleksordning. 

Mönster 

Eleverna kan uppfatta ett enkelt mönster och urskilja mönsterdelarna samt fortsätta på ett upprepat mönster. De kan översätta 

mönster till andra föremål och symboler. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbeta mer med att räkna antal över 29, Utveckla undervisningen när det gäller  likheter och skillnader samt att koppla 

uppdelning av tal till mönster. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som visar grundläggande 
talförståelse i förskoleklasssen 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vi har ett fortsatt högt resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Sen 2009 då vi beviljades statliga pengar för 

ett matematikprojekt runt talförståelse har vi 
kontinuerligt arbetat med matematik utifrån 

Alistair McIntosh bok och följt upp skolans 

elevers resultat två gånger per år med 

återkommande diskussioner. Vi ser nu att vi 

har bra rutiner för att utveckla elevernas 

talförståelse. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet klarar att lägga grunden för att varje elev utvecklar  och kan kan använda kunskaper 

från de naturvetenskapliga, kunskapsområdena /.../ Lgr 2:2 Kunskaper 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

Eleverna känner till att det finns olika årstider och gör vissa kopplingar till förändringar i naturen. 

Eleverna namnger dagar (utan krav på rätt ordning). De visar intresse och lägger märke till förändringar i naturen i samband 

med att vi gör återkommande besök i vårt närbelägna skogsområde 

Eleverna visar förståelse för hur deras handlande påverkar miljön 

Ser kopplingar till nedskräpning, källsortering och aktsamhet mot allt levande. 

Kan ge exempel på rätt och felaktigt handlande. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Vi har arbetat med våra åtgärder som vi planerat. Eleverna har under tiden vi arbetat med temat och varit ute namngett årstider 

och gjort kopplingar till björkens förändring. I samband med våra dagliga rutiner ser de kopplingen till att  året består av dagar, 

veckor och månader. De visar förståelse för vad som är rätt och fel handlande när man vistas i naturen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som visar 
nyfikenhet och förståelse årets växlingar. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som utvecklar förmåga att 
respektera och vårda vår miljö 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Förskoleklassens verksamhet klarar att lägga grunden för att varje elev utvecklar  och kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Lgr 2:2 Kunskaper 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 
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Eleverna uppfattar rim, förstår att det vi talar går att dela upp i meningar och ord. De kan lyssna ut första ljudet i ord och har 

förståelse för att ord är uppbyggda av olika fonem, ett kort ord har få ljud även om själva ordet representerar ett långt föremål 

tex. ett tåg. De kan koppla ljudet till ett antal bokstäver. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Arbetet med språklig medvetenhet fungerar väl. Gruppen har kunnat delas in i olika konstellationer utifrån behov. Till arbetet 

finns gott om anpassat materiel och verksamheten har  lång rutin och kompetens i arbetet med språklig medvetenhet enligt 

Bornholmsmodellen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i förskoleklassen som visar 
en grundläggande språklig medvetenhet 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Förskoleklassen har väl utarbetat arbetssätt 

för att arbeta med språkligmedvetenhet 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Ingen elev ska känna sig trakasserad/diskriminerad på grund av kön, religion eller funktionsnedsättning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

94% av eleverna på skolan upplever att de inte blir utsatta för någon form av diskriminering 

Vi har några elever som uppger i skolans enkätundersökning att de upplever sig trakasserade/diskriminerade på grund av kön, 

religion eller funktionsnedsättning. Trakasserierna har skett med ord. Pedagoger har fört samtal med berörda. 

Måluppfyllelse 

God men inte 100% 

Skolan arbetar målinriktat med att tydliggöra vad som menas med diskriminering på grund av kön, religion, eller 

funktionsnedsättning samt arbetar aktivt för att ingen ska bli utsatt av den typen av diskriminering. 

Alla klasser har samtal/diskussioner om rätten att vara olika, ha olika intressen oberoende kön. Vi har i det arbetet använt oss 

av olika material och även sett film. Vi har strävat efter att ha ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen samt ifrågasatt 

de normer och värden som förmedlas i undervisningen. Vi har arbetat  för att alla elever ska  få lika stort utrymme och 

inflytande genom att genomföra talrundor, något som gynnat såväl pratsamma som tystlåtna elever. 

Analys 

Ett viktigt område att arbeta med för hela skolan 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig 
diskriminerade på grund av kön, religion 

eller funktionsnedsättning 

6 % 0 % 0 % 
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Verksamhetens resultatmål: 
Ingen ska utsättas för kränkande behandling 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

90 % av eleverna uppger att de inte utsätts för kränkande behandling. 

10% uppger att de vid några tillfällen har utsats för kränkande behandling som att de blivit knuffade eller att någon sagt 

dumma saker.För de äldre eleverna är platserna istället vid spelplanerna eller i korridoren där det är trångt. 

Måluppfyllelse 

  

God men ej 100 % Alla elever uppger dock att de trivs på skolan. 

Analys 

Skolan utbildar kamratstödjare En pojke och en flicka från klasserna 2-6, utbildas till kamratstödjare. Gruppen träffas varje 

torsdag ojämn vecka. I gruppen diskuteras hur eleverna har det i sina klasser, hur det är på rasterna , är någon utanför 

gemenskapen, är det någon som retas, är det någon som blir illa behandlad och vad gruppen kan göra åt det. Kamratstödjarna 

är uppmärksamma på hur eleverna behandlar varandra, finns det elever som är ensamma eller utsätts för kränkningar, 

trakasserier eller diskriminering och gör vuxna uppmärksamma på detta. All personal på skolan arbetar fortlöpande med 

värdegrundsarbete i alla kontakter under dagen. Undervisande lärare planerar aktiviteter som t. ex samarbetsövningar, attityd- 

och rollspelsövningar, ställningstagande i moraliska, etiska och dilemmafrågor, språkbruk. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Rastvakter gör tätare besök vi skogskanten. Vi forsätter arbeta med de främjande och förebyggande åtgärder som finns 

beskrivna i vår likabehandlingsplan 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som utsätts för kränkande 
behandling 

10 % 0 % 0 % 
 

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". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Fortsatt högt resultat. 95 % av eleverna 

upplever att pedagogerna tar hänsyn till 
elevernas åsikter 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Ett par elever svarde: Vet ej. Eventuellt har 

dessa elever ett annat modersmål.  

Till nästa år kan vi låta modersmålslärarna 

stötta dessa elever 

 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". 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt. 88 % av eleverna upplever att de 

får veta hur det går för dem i skolarbetet. 1 

elev uppgav att den inte får veta hur det går, 

övriga som inte höll med svarade: Vet ej. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Eventuellt kan det bero på att några elever 

inte förstår frågan och behöver hjälp med 
översättning till modersmålet. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

skolarbetet". 

82 % 100 % 82 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

18 % av eleverna uppger alternativet: Vet ej 

ingen uppger alternativen: Stämmer ganska 
dåligt eller Stämmer inte alls. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska veta vad de ska kunna för att nå målen 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Ett par elever visste inte och svarade: Vet ej. En elev höll inte med övriga elever anser att de vet vad de ska kunna för att nå 

målen 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Eleverna upplever att de vet vad som förväntas av dem. Pedagogerna upplever att de kan bli än mer tydliga i att beskriva olika 

kvaliteter och vad som förväntas av dem för att nå de olika betygsstegen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som svarar 

att "Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena". 90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska uppleva att de får veta hur det går för dem i skolarbetet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

88 % av eleverna upplever att de får veta hur det går för dem i skolarbetet. 1 elev uppgav att den inte får veta hur det går, 

övriga som inte höll med svarade: Vet ej. 

Måluppfyllelse 

God men dock ej 100 % 

Analys 

Eventuellt kan det bero på att några elever inte förstår frågan och behöver hjälp med översättning till modersmålet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Stötta elever med annat modersmål att förstå frågorna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

skolarbetet". 

88 % 100 % 88 % 
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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". 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Likvärdigt. 88 % av eleverna upplever att 

skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust 

att lära sig mer. 1 elev  håller inte med  
övriga 4 som inte höll med svarade: Vet ej. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga mål enligt lagkrav 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel åtgärdsprogram som avslutats i 

relation till påbörjade åtgärdsprogram. 

72 % 100 % 128 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Riktlinjerna från Skolverket har förändras och 

vi gör idag inte riktigt på samma sätt därför är 

det svårt att jämföra. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Eleverna på skolan får rätt stöd och åtgärdsprogrammen är utarbetade utifrån gällande Allmänna råd. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

Vi har under året haft 18 upprättade åtgärdsprogram, av dem är 13 avslutade då eleverna nått samtliga kortsiktiga mål. 

Måluppfyllelse 

God 

Analys 

Enligt senaste skolinspektion 2011 hade Limmaredskolan ett väl fungerande arbete med åtgärdsprogram. De var utformade 

utifrån de då rådande Allmänna råden. I samband med den nya läroplanen (Lgr 11) skulle råden revideras. Arbetet med att ta 

fram de nya Allmänna råden drog ut på tiden och vi fick då förhålla oss till det gamla tänket. När sedan de nya råden kom i 

augusti fick specialpedagogerna i kommunen i uppdrag att tolka och ta fram en ärendegång i hur vi ska arbeta med det nya. I 

samband med det arbetat tog kommunen också hjälp av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Under hösten 

presenterades sedan förslaget för hela elevhälsan med alla rektorer i kommunen. Men redan i september får SPSM i uppdrag att 

granska ett nytt förslag till nya Allmänna råd. Regeringen gick ut med ett remissförslag se nedan: 

Pressmeddelande 

19 februari 2014 

Utbildningsdepartementet 

Minskad administration för lärare genom tydligare regler för åtgärdsprogram 

Regeringen förändrar lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram i skolan kraftigt kan minskas. Detta lättar lärarnas administrativa 

börda och frigör tid för undervisning. 

Åtgärdsprogram infördes i huvudsak 2001. Idag skrivs ofta åtgärdsprogram direkt när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne, 

vilket gör att fokus hamnar på dokumentation istället för faktiskt stöd till eleven. Åtgärdsprogrammen har också blivit för omfattande i 

många fall. 

Nu vill regeringen förändra lagstiftningen så att arbetet med åtgärdsprogram kraftigt kan minskas. Det blir tydliga steg för insatser för de 

elever som behöver stöd av olika slag. 

När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska det först skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Det kan tex. handla om att eleven under ett par månader behöver visst stöd av speciallärare eller särskilda läromedel. För 
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detta behöver det inte skrivas något åtgärdsprogram. 

Dagens regler ska gälla för de elever för vilka extra anpassningar inte är tillräckligt, antingen om det är uppenbart från början eller om extra 

anpassningar har getts under en tid. Det betyder att rektor ska utreda behovet av särskilt stöd och för den elev som behöver särskilt stöd ska 

ett åtgärdsprogram upprättas. Särskilt stöd kan tex. vara en elevassistent eller enskild undervisning. Detta kan överklagas, som i dag. 

Regeringen föreslår också att själva åtgärdsprogrammen förenklas, till exempel ska det räcka med att ange när uppföljning och utvärdering 

ska ske och vem som är ansvarig, inte hur det ska göras. Dessutom ska inte samma sak behöva finnas med i den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen. 

Förslaget lämnas idag till lagrådet. Ändringarna i skollagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. 

Detta förslag besvarade sedan SPSM den 2013-10-09. Svar på remiss gällande Tid för undervisning – lärares arbete med 

åtgärdsprogram, Ds 2013:50 

I svaret framgår en hel del kritik till förslaget bl.a. skriver SPSM: Vi ser risker med tydligheten att behov av särskilt stöd ska utredas. 

Underlaget för beslut riskerar därmed att bli bristfälligt och på sikt ge skillnader i hur stöd utformas till elever. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten saknar också förslag som tydliggör elevers och vårdnadshavares medverkan i arbetet med särskilt stöd. Förslaget riskerar att 

skapa skillnader i skolan när det gäller åtgärdsprogram mellan olika grupper av vårdnadshavare och elever vilket vore mycket olyckligt. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser särskilda risker när det gäller grupper av vårdnadshavare som av olika skäl (exempelvis nyanlända) 

inte har samma möjligheter att sätta sig in i skolans regelverk. Detta riskerar i sig att på sikt uttunna skolans kompensatoriska roll. 

Utifrån ovanstående har vi försökt hantera arbetet med åtgärdsprogram. Flera åtgärdsprogram upprättades utifrån det sätt 

Skolverket berömde 2011 med långsiktiga mål som vi sedan kopplat flera kortsiktiga mål och åtgärder till. Pedagogerna har 

sedan kontinuerligt följt upp de kortsiktiga målen och till sist avslutat åtgärdsprogrammet när de kortsiktiga målen varit 

uppnådda, vilket lett till att en del åtgärdsprogram varit aktuella över lång tid. 

I början efter att de nya Allmänna råden trädde i kraft valde vi i stället att skriva in åtgärderna i elevens individuella 

utvecklingsplan (IUP) då vi gjorde den bedömningen att stödbehovet varit uppenbart tex. en nybörjare som behöver tid för att 

automatisera avkodningen i läsning. Men redan i februari meddelade regeringen att: 

Kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) avskaffas helt i årskurs 6-9 och reduceras från en gång per termin till en gång per läsår i 

årskurs 1-5.(Pressmeddelande 6 februari 2013 Utbildningsdepartementet). 

Detta gör det då svårt att använda IUP:n om man inte följer upp åtgärderna mer än en gång per termin, vilket man dock kan 

göra. 

På Limmaredskolan har vi flera nyanlända elever Skolverket skriver: För att undervisningen ska kunna anpassas till elevens tidigare 

kunskaper behöver en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter av och kunskaper i alla ämnen göras.  Kartläggningen blir underlag 

för hur elevens lärande utformas. Elever med behov av särskilt stöd ska ges det stödet och åtgärdsprogram upprättas. 

Skolverket har fått i uppdrag att t Under 2013-2016 ta fram kartläggningsmaterial för nyanlända elever. I nuläget finns därför 

inget material utan vi får göra det på bästa sätt utifrån vår förmåga. Detta innebär att det ibland tar längre tid att upptäcka tex. 

en språkstörning eller specifika läs- och skrivsvårigheter på tex. ett arabisktalande barn. För att klara detta behöver skolan 

modersmålslärare som också är eller kan bli insatta i problemen och kan göra jämförelser mellan de båda språken och detta 

råder det brist på i Tranemo kommun. Vår skola behöver fler duktiga modersmålslärare som kan tillbringa mer tid på skolan. 

Läsåret har som kan förstås av ovan präglats av stor osäkerhet i hur vi ska hantera åtgärdsprogram och stöd. Viljan och 

ambitionen i skolan är stor . Vi är stolta över vår skola och vill självklart att alla barn ska lyckas. Vi sätter in åtgärder och följer 

upp men behöver mer klara riktlinjer för hur det ska ske i fortsättningen. 

Vår skola ser också det som Specialpedagogiska skolmyndigheten menar behöver förtydligas. Ett sådant område är skillnaden 

mellan stöd och särskilt stöd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sätta oss in i det nya som träder i kraft samt utbilda oss vidare i kartläggning av elever med annat modersmål speciellt när det 

gäller språkstörning och "dyslexi" hos dessa elever. Fortsätta att jobba förebyggande mot förskolan och förskoleklass i 

samarbete med vårdnadshavare.  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel åtgärdsprogram som avslutats i 
relation till påbörjade åtgärdsprogram. 

83 % 100 % 83 % 
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Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Trivseln bland eleverna på Limmaredskolan är hög. 

Resultaten på de nationella proven har överlag varit goda för både åk 3 och 6. 

Dock misslyckades hälften av eleverna i åk 3 på ett delprov som handlade om mätandets idé. 

Det genomsnittliga meritvärdet för åk 6 är bättre än föregående år. 

Sammanfattande analys 

Skolan är tydlig med regler och normer. Alla arbetar tillsammans för att göra eleverna delaktiga bl.a. genom klassråd, elevråd, 

matråd och kamratstödjare. Det finns flera mötesplatser för arbetslagen där gemensamma frågor kan lyftas. 

Vi har blivit bättre på att tydligöra kunskapskraven och visa olika kvalitéer i elevernas arbeten och ge formativ bedömning 

under arbetets gång. 

Det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som vi arbetat med under läsåret har genomsyrat alla ämnen vilket gett gott 

resultat. 

  

  

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Vi behöver fortsätta arbetet med att alla elever ska känna trivsel och trygghet på skolan. 

Vi ska lägga mer tid på de nyanlända familjerna för att de ska komma in i och förstå det svenska skolsystemet. 

Vi behöver bli ännu bättre och säkrare på att bedöma formativt. 

Under nästa läsår deltar så gott som alla pedagoger i matematiklyftet vilket kommer att  öka måluppfyllelsen i matematikämnet 

ytterligare. 

  


