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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 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Samma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev uppger att det stämmer ganska dåligt 

att den trivs i skolan. I skolans egen 

trivselenkät uppger 100% att de trivs och är 

trygga i skolan och på raster. 

Övriga kommentarer: 

Då elevernas mailadresser inte fungerade 

trots upprepade försök genomfördes inte 

enkäten via internet. Däremot gjordes en 

manuell enkätomgång av skolan. 

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

gymnasieskola som känner sig trygga i 

skolan. 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev uppger att det stämmer ganska dåligt 
att den trivs i skolan. I skolans egen 

trivselenkät uppger 100% att de trivs och är 

trygga i skolan och på raster. 

Övriga kommentarer: 

Då elevernas mailadresser inte fungerade 

trots upprepade försök genomfördes inte 

enkäten via internet. Däremot gjordes en 

manuell enkätomgång av skolan. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

95% av eleverna uppger att de trivs på skolan. 

Måluppfyllelse 

En elev uppger att det stämmer ganska dåligt att den trivs i skolan. I skolans egen trivselenkät uppger 100% att de trivs och är 

trygga i skolan och på raster. 

Analys 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gemensamma aktiviteter för att främja en skolkänsla och få sista året på skolan att bli ett positivt avslut, vilka beskrivs i 

Likabehandlingsplanen. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 och 5 som trivs 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Samma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

En elev uppger att det stämmer ganska dåligt 

att den trivs i skolan. I skolans egen 

trivselenkät uppger 100% att de trivs och är 

trygga i skolan och på raster. 



Ljungsarpskolan, Kvalitetsanalys 4(16) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

Övriga kommentarer: 

Då elevernas mailadresser inte fungerade 

trots upprepade försök genomfördes inte 

enkäten via internet. Däremot gjordes en 

manuell enkätomgång av skolan. 

 Trivselenkät på skolan 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre än förra året. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen arbetar mycket målmedvetet med 

trivsel och trygghet på skolan i alla årskurser. 

Kurator har deltagit regelbundet på elevens 

val för att ha värdegrundsövningar. 

Övriga kommentarer: 

Vi har rastvärdar och resursperson någon dag 

i veckan i form av en skolmormor. 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

95% av eleverna upplever att de är trygga på skolan. 

Måluppfyllelse 

En elev uppger att det stämmer ganska dåligt att den trivs i skolan. I skolans egen trivselenkät uppger 100% att de trivs och är 

trygga i skolan och på raster. 

Analys 

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

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Gemensamma aktiviteter för att främja en skolkänsla och få sista året på skolan att bli ett positivt avslut, vilka beskrivs i 

Likabehandlingsplanen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trygghetsenkät på skolan 

98 % 100 % 98 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite bättre än förra året. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen arbetar mycket målmedvetet med 

trivsel och trygghet på skolan i alla årskurser. 

Kurator har deltagit regelbundet på elevens 

val för att ha värdegrundsövningar. 

Övriga kommentarer: 

Vi har rastvärdar och resursperson någon dag 

i veckan i form av en skolmormor. 

Under vårterminen började vi med pedagogisk 

lunch i åk 3 för att stötta elev i behov av 

särskilt stöd. 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

90 % 100 % 90 % 
Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

i svenska. Något sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Alla elever utom en klarade alla delprov, där 

läsförståelsen brast i faktatexten, troligen pga 

bristande ordförståelse. VI har arbetat mycket 

med läsförståelse men bristande undervisning 
under hösten kan ha haft viss påverkan. 

Övriga kommentarer: 

  

 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? 

Samma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Eleven klarade 5 av 9 delprov. Det brister i 

grundläggande språkkunskaper och eleven 
har stor frånvaro. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i matematik. 

36 % 100 % 36 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Mycket sämre! 

Fyra elever klarade alla delprov i övrigt 

missade flera elever på ett delprov. Endast i 

delprov B var det flera elever som inte klarade 

sig. Detta delprov berörde huvudräkning i 

räknesätten subtraktion och division. Genom 

tätt samarbete med hemmet efter 
genomförda prov har vi redan sett förbättrade 

resultat. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Klassen har haft flera olika lärare, vilket gett 

brister i kontinuitet i kunskapsutvecklingen 

och bristande socialt samspel. Senaste 

terminen har gruppen utvecklats. 

Övriga kommentarer: 

  

 Andel elever i åk 3 som uppnått 

kunskapskraven utifrån den undervisning 
som bedrivits. 

91 % 100 % 91 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har arbetat mycket att förtydliga 

kunskapskraven och betona elevens 

ansvarstagande för sina studier i kombination 

med tät kontakt med hemmen för samma 
insikt. Ett viktigt fokus har också varit att 

skapa arbetsro i klassrummet samt en trygg 

undervisningssituation. 

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? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Gruppen har en bra grund i ämnet svenska 
och pedagogerna har arbetat extra med 

lärförståelse och utveckla sitt skrivande. 

Särskilt roligt är att det lägsta betyget är D 

och flera elever har nått B-nivå. 

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? 

Vi har inga elever som läser svenska som 

andraspråk i åk 6 detta läsår. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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? 

Samma. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Gruppen har en bra grund. Pedagogerna har 

arbetat mycket med verklighetsförankrad och 

praktisk matematik, vilket har skapat ökad 

förståelse och motiviation hos eleverna. Ett 

par elever har haft en extra positiv 

utvecklning. 

Övriga kommentarer: 

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

i engelska. 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Klassen hade fem olika lärare under åk 5. 

Pedagogerna har gjort ett stort jobb med 

läsförståelse och ordförråd, samt arbetat 

praktiskt med vardagsengelska t ex utomhus 

och i köket. Detta har skapat motivation och 

förståelse för varför man ska lära sig 
engelska. 

 

Övriga kommentarer: 

En elev missade på hörförståelsen och 

uppsatsen, vilket gjorde att det blev F. 

 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? 

Gruppen har en bra grund och pedagogerna 

har arbetat extra med att skapa förståelse för 

nationella provet genom att ha arbetat med 

gammalt nationellt prov under hösten. Detta 

gav en trygghet hos eleverna för 

provupplägget och en diagnos för pedagogen 

att repetera det som saknades. 

Övriga kommentarer: 

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

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart bättre. En skillnad är generellt högre 
betygssteg. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Duktiga och målmedvetna pedagoger som på 

ett flexibelt sätt genomför god undervisning 

med eleverna. Det gör eleverna aktiva och 

engagerade. 

Högre betygssteg beror delvis på allt mer 

erfarna och trygga pedagoger när det gäller 
betygssättning. 

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? 

Bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Tjejerna står för de högsta tre betygsstegen 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

och killarna resten, vilket vi främst tror beror 

på motivationsfaktorn. Detta måste vi jobba 

vidare med att förebygga. 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

227,5 187,1 121,59 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart bättre. Värt att notera är att flickorna 

har 33% högre meritvärde än killarna. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Duktiga och målmedvetna pedagoger som på 

ett flexibelt sätt genomför god undervisning 

med eleverna. Det gör eleverna aktiva och 

engagerade. 

Den stora skillnaden mellan killar och tjejer 

måste vi arbeta vidare med. 

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". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. En elev i åk 5 anser att det 
stämmer ganska dåligt. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har jobbat extra med att ge 

eleverna lagom mycket hjälp så att de känner 

sig trygga samt utvecklar en självständig 

förmåga. Till exempel har pedagogerna 

arbetat med noga genomgång av prov och 
möjlighet att göra omprov. 

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 ". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. En elev i åk5 uppger att den inte vet, 

vilket troligen beror på att eleven är osäker på 

frågan. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna har satsat extra mycket på att 
uttrycka sina höga förväntningar på elevernas 

måluppfyllelse. 

Övriga kommentarer: 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SVENSKA 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

För hela skolan har 97% av eleverna nått målen i svenska. 

Måluppfyllelse 

Två elever har ännu inte nått målen, varav en elev i åk 2 respektive åk 3. 

I åk 6 har alla elever fått minst E. Majoriteten av eleverna (78%) har nått de högre betygsstegen, varav roligast är två elever som 

nått A-kvalitet. 

Analys 

Pedagogerna har arbetat mycket med läsförståelse, inte minst utifrån "En läsande klass". 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med "En läsande klass". Utveckla metodiken till andra ämnen t ex matematik, so, no. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

Ingen av eleverna når målen. 

Måluppfyllelse 

De fem elever (åk 1-3) som läser svenska som andraspråk har ingen nått alla målen i svenska som andraspråk. 

Analys 

Tre av eleverna kom till Sverige under läsåret och två av dem har inte fått sina startveckor i Interntionella Klassen då familjen tidigare varit 

ett par år i Sverige. Eleverna har stora brister i grundläggande svenska. De andra två eleverna har stor frånvaro av olika skäl. 

I åk 1-2 har vi satt in extra stöd ett par måndagar i slutet av vårterminen.Pedagogerna arbetar mycket att anpassa materialet och arbeta i 

mindre grupper när så är möjligt. 

 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Alla elever med annat modersmål än svenska ska ha minst en lektion i veckan i svenska som andraspråk i mindre grupp med utbildad 

pedagog. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i ENGELSKA 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

99% av skolans elever når målen i engelska. 

Måluppfyllelse 

En elev i åk 6 har ännu inte nått målen i engelska. 

Analys 

Elev i åk 6 har haft åtgärdsprogram i engelska och extra stöd har satts in. Eleven har utvecklats och klarade nationella provets 

alla delar precis på gränsen. 

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 93% målen i matematik. 

Måluppfyllelse 

Fyra elever har ännu inte nått målen, varav tre elever i åk 1 och en elev i åk 3. 

I åk 6 har en elev inte nått målen i matematik. Övriga åtta fördelar sig på D-B. 

Analys 

Eleverna i åk 1 har inte svenska som modersmål och deras språksvårigheter i svenska gör att de ännu inte når målen. Eleven i 

åk 6 har haft åtgärdsprogram i matematik sedan flera år och har gjort stora framsteg, men har ännu inte nått alla mål för E. 
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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 

91% av eleverna når målen i no-ämnena. 

Måluppfyllelse 

Eleverna i åk 1-3 har 86% av eleverna nått målen i no (3 elever i åk 1, en elev i åk 2 resp 3 har ännu inte nått målen). 

No-ämnen i åk 4-6 når 97% av eleverna målen. En elev i åk 6 når ännu inte målen i något av no-ämnena. 

Analys 

No är ett svårt ämne för de yngre eleverna och de elever som ännu inte har nått målen har alla fem annat modersmål än 

svenska, vilket förklarar att de ännu inte har nått målen. 

Eleven i åk 6 har haft åtgärdsprogram i flera år och klarade nationellt prov i fysik precis. Eleven har utvecklats mycket under 

läsåret men nådde inte E i alla mål. 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

93% av skolans elever har nått målen i so-ämnena. 

Måluppfyllelse 

So i åk 1-3 når 86% målen (tre elever i åk 1, en elev i åk 2 respektive 3 når ännu ej målen). 

So-ämnen i åk 4-6 når 100% målen. 

I åk 6 når alla elever minst E. Majoriteten av eleverna når de högre betygsstegen och roligast är att två elever når A-kvalitet i 

historia. 

Analys 

So är ett komplext ämne för de yngre eleverna och de elever som ännu inte har nått målen har alla fem annat modersmål än 

svenska, vilket förklarar att de ännu inte har nått målen. 

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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100% av eleverna når målen i slöjd. 

Måluppfyllelse 

Lika bra som förra året. 

I åk 6 ligger betygen mellan E- och D-kvalitet. 

Analys 

För att fler elever ska nå högre betygssteg 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 

100% av eleverna når målen i musik. 

Måluppfyllelse 

I åk 6 ligger betygen mellan E- och D-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 som 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 

100% av skolans elever når målen. 

Måluppfyllelse 

Majoriteten av eleverna har nått de högre betygsstegen och roligast är två elever som har nått A-kvalitet. 

Analys 

Ett par elever har erbjudits extra simträning och därigenom nått målen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Skapa utrymme för extra stöd i idrott och hälsa när så behövs 

Verksamhetens resultatmål: 
Ökad måluppfyllelse i BILD och FORM 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 
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100% av eleverna har nått målen. 

Måluppfyllelse 

I åk 6 har alla elever nått minst E. Majoriteten av eleverna har nått de högre betygsstegen, varav roligast är två elever som har 

nått 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 

99% av eleverna når målen i teknik. 

Måluppfyllelse 

En elev i åk 3 har ännu inte nått målen. 

Analys 

Eleven som ännu inte har nått målen i åk 3 har inte svenska som modersmål, vilket bidrar till att det är svårt att tillägna sig 

ämnet. 

Undervisningen har varit mycket verklighetsanknuten vilket troligen gör ämnet mer lättillgängligt för eleverna och 

motivationen ökar därmed. 

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 HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

100% av eleverna har nått målen i ämnet. 

Måluppfyllelse 

I åk 6 har alla elever minst D. Majoriteten av eleverna når de högre betygsstegen där roligast är att en elev når A-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. 

  

Verksamhetens resultatmål: 
Utveckla ämnesövergripande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Resultat 

Vi har arbetat en del inom respektive klass. 

Måluppfyllelse 

Vi har inte arbetat ämnesövergripande i den utsträckning vi hade planerat. 

Analys 

På grund av instabil personalsituation och hög arbetsbelastning har vi inte ansett oss ha tid att genomföra de aktiviteter vi hade 

planerat i önskad omfattning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi gör nya försök med ämnesövergripande arbetssätt. 

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultat 

95% av eleverna upplever att deras lärare har höga förväntningar på deras måluppfyllelse. 

Måluppfyllelse 

Bättre. En elev i åk 5 uppger att den inte vet, vilket troligen beror på att eleven är osäker på frågan. 

Analys 

Pedagogerna har satsat extra mycket på att uttrycka sina höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med att uttrycka höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse. 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". 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

2 av 20 tycker att det stämmer ganska dålig 

och 1 av 20 vej ej. 

Det är svårt att säga då vi inte vet mer 

detaljer om vilka lärare det gäller eller om det 

kanske gäller vikarier. Det kan också påverkas 

av vad som hänt situationen innan enkäten 
fylldes i. 

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". 

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Lite sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

1 elev i åk 5 anser att det stämmer ganska 

dåligt och 1 elev i åk 3 anser detsamma samt 

att det finns 3 elever i åk 3 som anger vet inte 
som svar. De som inte vet kan bero på 

språkförbistring och att vi behöver bli 

tydligare på målen. 

  

Övriga kommentarer: 
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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". 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart bättre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Pedagogerna upplever att de har varit 

tydilgare med vilka mål de ska uppnå. I åk 3 
har målen blivit tydligare tack vare nationella 

proven. Tydlig kommunikation med elever och 

föräldrar kring resultatet av nationella prov i 

åk 3. 

Pedagogerna är mer vana coh drivna att 

skriva omdömen och vid utvecklingssamtal 

kommunicera vilka mål eleverna ska uppnå i 

olika ämnen. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

75% av eleverna upplever att de vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. 85% av föräldrarna uppger att de får god 

information om sitt barns lärande. 

Måluppfyllelse 

Det är lite sämre än förra året. 

1 elev i åk 5 anser att det stämmer ganska dåligt och 1 elev i åk 3 anser detsamma samt att det finns 3 elever i åk 3 som anger vet 

inte som svar. De som inte vet kan bero på språkförbistring och att vi behöver bli tydligare på målen. 

100% av föräldrarna i åk 3 anser att de får god information om sitt barns lärarande medan 85% av föräldrarna i åk 5 anser 

detsamma. 

Analys 

Under läsåret har det varit ett antal vikarier och sjukskrivningar vilket bidrar till att kommunikationen till föräldrarna i vissa 

fall har varit bristfällig. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Insatser för stabil personalsituation har gjorts. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

85% av eleverna uppger att lärarna tar hänsyn till deras synpunkter. 

Måluppfyllelse 

Resultatet är lite sämre än förra året. 

2 av 20 tycker att det stämmer ganska dålig och 1 av 20 vej ej. 

Analys 

Det är svårt att säga då vi inte vet mer detaljer om vilka lärare det gäller eller om det kanske gäller vikarier. Det kan också 

påverkas av vad som hänt situationen innan enkäten fylldes i. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Tydliggöra för eleverna när de påverkar och vilka resultaten blir. 
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Verksamhetens resultatmål: 
Bra 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". 

63 % 100 % 63 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Klart sämre. 

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Stor skillnad i åk 3 och 5. I åk 5 är det en elev 

som uttycker att den inte vet, övriga anser 

stämmer ganska bra. I åk 3 spretar mycket, 
där 2 elever inte vet, 3 anser att det inte 

stämmer alls, 2 anser stämmer ganska dåligt 

och endast 4 anser att det stämmer helt och 

hållet eller ganska bra. 

De 5 som anser att det stämmer ganska dåligt 

eller inte alls. Det är svårt att veta vad det 

beror på och vi upplever att dagsformen styr 

en hel del. 

Helt klart är att vi måste arbeta med att göra 

skolarbetet så intressant att eleverna blir 
nyfikna att de får lust att lära sig mer. I höst 

diskuterar vi vidare hur vi ska arbeta med 

detta. 

Övriga kommentarer: 

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

63% av eleverna i åk 3 och 5 anser att undervisningen skapar nyfikenhet och lust att lära. 

Måluppfyllelse 

Det är mycket sämre än förra året och stor skillnad i åk 3 och 5. I åk 5 är det en elev som uttycker att den inte vet, övriga anser 

stämmer ganska bra. I åk 3 spretar mycket, där 2 elever inte vet, 3 anser att det inte stämmer alls, 2 anser stämmer ganska dåligt 

och endast 4 anser att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

Analys 

Det är svårt att veta vad det beror på och vi upplever att dagsformen styr en hel del. Vi måste fortsätta diskussionen med 

eleverna vid höstterminssstarten för att gå till djupet på vad det beror på. Personalsituationen (sjukskrivningar och vikarier) 

under läsåret har säkert bidragit. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Diskussion med alla elever för att få att undervisningen ska skapa nyfikenhet och lust att lära. 

Övriga mål enligt lagkrav 

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

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Resultat 

40% av åtgärdsprogrammen har kunnat avslutas helt eller delvis. 

Måluppfyllelse 

Inte god. 

Analys 

Det finns många faktorer som påverkar. Bristande kontinuitet i personalgruppen har bidragit till bristande uppföljning av 

åtgärdsprogram. Däremot har vi haft två extra resurspersoner insatta på skolan under våren för att stötta elever med 

utåtagerande beteende. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med att alla elever ska få det stöd de behöver. Nära stöd av specialpedagog för att handleda pedagoger i arbetet 

med särskilt stöd och uppföljning av åtgärdsprogram. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

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

Resultaten på nationella proven i åk 6 är mycket goda. Alla elever utom en fick minst E i alla ämnen (en elev i engelska). 

Däremot varierade resultaten i åk 3 från lägsta 36% i matematik till högsta 90% i svenska. Eleverna medi svenska som 

andraspråk nådde inte heller målen. Totalt är måluppfyllelsen i åk 3 91%, vilket är högre än vi hade trott. 

Måluppfyllelsen i åk 6 är sammantaget bra då alla elever utom en 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 (91-100%), där matematik, so- och no-ämnena ligger lägst,strax över 90%-

strecket. Vi behöver arbeta mer med problemlösning, analys och slutledning. Vi har arbetat med dessa områden under läsåret 

men det har inte räckt ända fram. I svenska som andraspråk når ingen av eleverna ända fram, vilket beror på att de har kommit 

nyligen till Sverige, inte har fått sva-undervisning i önskad omfattning samt ett par elever som har stor frånvaro. 

I åk 6 nådde alla elever utom en målen i alla ämnen. Eleven som ännu inte har nått målen har fem ämnens mål kvar att nå och 

har haft aktivt åtgärdsprogram i dessa ämnen (och fler) under hela sin skoltid. Eleven har gjort stora framsteg i flera ämnen 

under åk 6. 

Elever och föräldrar upplever att eleverna har inflytande över sin skolvardag (85% i åk 3 och 5) och att lärarna har höga 

förväntningar på elevernas måluppfyllelse (95% i åk 3 och 5). Däremot behöver vi arbeta mer med att undervisningen ska skapa 

nyfikenhet och lust att lära (63% i åk 3 och 5). 

När det gäller elever i behov av särskilt stöd har vi avslutat 40% av aktiva åtgärdsprogram helt eller delvis och den andelen 

måste vi se till att öka under nästa läsår. Denna siffra beror till viss del på andelen asylelever som ännu inte nått tillräckligt goda 

kunskapsnivå i svenska språket, vilket påverkar deras kunskapsinhämtande i alla ämnen. 

Vi måste bli bättre på att följa upp att insatser ger önskad effekt. Under innevarande läsår har vi haft två resurspersonstjänster 
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(flera olika personer av olika skäl) i två klasser (åk 3-4 och 6) där vi har haft ett par elever per klass som har 

koncentrationssvårigheter. Intensiva insater pågår. Vi har dessutom haft stöd av en "skolmormor" en till två halvdagar i veckan. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Fortsätta värdegrundsarbetet för att alla elever ska känna trivsel och trygghet genom att utveckla Likabehandlingsplanen. 

2. Ökad måluppfyllelse i alla ämnen, främst arbeta med matematik (problemlösning), so- och no-ämnen (analys och 

slutledning). 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. 


