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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet elever totalt 67 75 73 79 77 

Därav elever i förskoleklass 9 13 10 8 14 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

   6 10 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

   4 8 

Kommentar/analys: 

Antalet elever har hållit sig relativt jämnt de senaste åren. Dock är det så få födda att det inte startar 

någon F-klass ht 13. 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever 

exkl. förskoleklass 

10,64 10,24 8,81 8,72 10,32 
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Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever i 

förskoleklass 

10,33 6,00 6,00 7,50 

 

5,71 

 

Totala antalet pedagogisk 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever  

   8,60 8,69 

Antalet i skolan verksam 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever 

   9,87 10,82 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

   8/9 7/8 

Antal lärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

   0,3 0,3 

Antal anställda per skolledare i 

rektorsområdet 

   32,50 24,91 

Antal elever per studie- och 

yrkesvägledare 

     

Kommentar/analys: 

Flera av de som arbetar på Ljungsarpskolan är där kortare stunder, eller har ett praktisk/estetiskt ämne med 

eleverna på en annan skola. Detta innebär att det är få som verkligen är på plats. I sin tur leder detta till en 

stor arbetsbelastning för detta fåtal. 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2008 2009 2010 2011 2012 

 Fskl-6  64701 61197 63112 67202 

7-9      

Undervisningskostnad/undervisningstimma    51,05 56,33 

Teknisk gruppstorlek    13 11,9 

 
Resultat: Kostnaden per undervisningstimma har stigit. 

Analys: En så liten skola som Ljungsarpskolan blir mycket känslig för hur stora och jämna 

grupperna är. Ojämna grupper kostar mer. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Till hösten har ett system arbetats fram för att fördela resurserna till de som behöver dem. Dock 

måste vi vara medvetna om att det inte alls är säkert att detta system gynnar pedagogerna. 
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2.4 Materiella resurser 

 

Undervisningsdatorer 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

10 12 12 16 19 

Antalet elever per 

undervisningsdator 

7,5 5,8 5,6 4,94 4,05 

Kommentar/analys: Antalet elever per undervisningsdator minskar, men det finns plats och idéer för fler 

datorer. 

 

3 Resultat 

 

3.1 Resultat Normer och värden 

3.1.1 Trivsel  

 

 

Resultat: 
 

Måluppfyllelse: 

 

79/82 stycken elever svarade på trivselenkäten under hösten. 

Alla våra elever utom en trivs i klassen eller tycker åtminstone det är ok enligt trivselenkäten i 

november.  

I de flesta klasser känner merparten av eleverna att de får vara med på rasterna. I F-klass är det 

4/15, i klass 1-2 är det 6/20 och i klass 5-6 är det 5/23 som känner att de bara ibland får vara med på 

rasterna i lek och spel. 

51 elever tycker att de kan få äta i lugn och ro i matsalen. De som inte tycker det eller bara tycker de 

får göra det ibland anger framför allt att det är för högljutt och pratigt som skäl till detta. Flera i åk 

1-2 poängterar att de själva bidrar till den höga ljudnivån. 

Övervägande del av eleverna tycker att arbetsron i klassen är OK. 6 elever tycker inte att arbetsron 

är så bra. Största skäl här är återigen ljudnivån som är för hög samt onödigt prat. 

 

82/84 stycken elever svarade på trivselenkäten under våren. 

Alla våra elever utom två trivs i klassen eller tycker åtminstone det är ok enligt trivselenkäten i 

april.  
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I de flesta klasser känner merparten av eleverna att de får vara med på rasterna. Ett par elever ur 

varje klass känner att de ibland inte får vara med. I F-klass är det 4/15 och i klass 1-2 är det 5/19 som 

känner att de bara ibland får vara med på rasterna i lek och spel. 

62 elever tycker att de kan få äta i lugn och ro i matsalen. De som inte tycker det eller bara tycker de 

får göra det ibland anger framför allt att det är för högljutt och pratigt som skäl till detta. 

Alla eleverna tycker att arbetsron i klassen är OK. Det nämns dock på många håll att det ändå är 

för pratigt. 

 

 

 

Resultat från attitydundersökning besvarad av elever i åk 3 och 5 samt deras föräldrar: 

Mitt barn trivs i skolan 

Jag trivs i skolan 

 
 

 
 

 
 

Analys: 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Mitt barn trivs i skolan 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 Stämmer helt och hållet 
2 Stämmer ganska bra 

3 Stämmer ganska dåligt 
4 Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag trivs i skolan 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

1 Stämmer helt och hållet 

2 Stämmer ganska bra 

3 Stämmer ganska dåligt 

4 Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag trivs i skolan 

LJ_2001 
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Resultatet visar att våra elever överlag trivs i skolan.  

Vi har kommit en bra bit på väg att nå målet men vi är inte framme ännu. Det sker förändringar i 

grupper och bland personalen inför och under varje läsår, vilket leder till att nya rutiner måste 

arbetas in och alla ska återigen hitta sina roller. 

Trivselenkäten visar att det är fler som känner att de får vara med på våren. Dagsform spelar in på 

resultatet då det särskilt för mindre barn spelar stor roll vad som hänt i situationen precis innan de 

fyller i enkäten. 

Överlag så visar attitydundersökningen att både elever och föräldrar upplever att barnen trivs i 

skolan. 

Den höga bemanningen på raster och i busskön har gett ett positivt resultat utifrån ett 

elevperspektiv. Det är omöjligt att hålla denna nivå om läraren ska ha en rimlig 

arbetsbelastning. För att hålla samma nivå nästa läsår skulle det krävas ca 150 minuter rastvakteri 

per heltidstjänst. 

Att resurs har använts där det bäst behövs har ökat elevernas arbetsro. 

Vi ser att vi främst bland de äldre måste fortsätta prata om hur ett givande och effektivt klass-

elevråd ska se ut. Det blir lätt att samma saker upprepas istället för att driva saker framåt och 

försöka påverka det man har möjlighet till. Kanske ska vi vara flexibla när det gäller behov av 

klass- och elevråd i stället för att bara köra på ”bestämda” datum. 

Temat Alla Vi, som har genomsyrat året i olika stor grad har varit positivt för vår gemenskap och 

kunskap om varandra. Vi ser en fördel i att fortsätta med detta tema. 

De övningar som har gjorts i olika klasser i det förebyggande arbetet utifrån 

diskrimineringsgrunderna har varit givande, men skulle kunna ha gjorts i större utsträckning. 

 

Vad hände med det fortsatta arbetet kring det dåliga resultat av personalens arbetsmiljöenkät ht-

11? Åtgärder utlovades för att förbättra personalens arbetsmiljö, då resultatet sjönk till en  

katastrofal bottennivå från året innan. 

 

Åtgärder för utveckling: 

 

Vi minskar, på bekostnad av elevernas trivsel, vår bemanning under flera raster för att skapa en 

rimligare arbetsbelastning för pedagogerna. Vi uppmärksammar vår arbetsgivare samt våra 

fackförbund om vår ohållbara rastvaktssituation. 

 

Vi har två elevråd/termin där rektor är närvarande. Annars har vi elevråd vid behov. Eleverna 

anmäler sina undertecknade ”ärenden” skriftligt i förväg för att få givande och seriösa diskussioner 

under klass- och elevråden. 

 

Vi har temat Allavi även nästa läsår. 

 

Vi ska öka det förebyggande arbetet kring diskrimineringsgrunderna genom att bland annat i åk 3-

6 schemalägga det en lektion i veckan. 

 

Med tanke på den orimligt höga arbetsbelastningen behövs det en kontinuerlig utvärdering av 

personalens arbetsmiljö följt av åtgärder. 
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3.1.2 Trygghet 

Resultat: 
 

Måluppfyllelse: 

 

79/82 stycken elever svarade på trivselenkäten under hösten. 

I de flesta klasser känner merparten av eleverna att de nästan aldrig eller aldrig är rädda på 

rasterna. 10 elever på skolan uppger att de är rädda på rasterna ibland eller ofta. Av dessa går 6 i 

klass 1-2. 

Av enkäten framkommer det att det finns elever som är utsatta av andra skolkamrater i olika grad. 

 

82/84 stycken elever svarade på trivselenkäten under våren. 

I de flesta klasser känner merparten av eleverna att de nästan aldrig eller aldrig är rädda på 

rasterna. 6 eleverpå skolan uppger att de är rädda på rasterna ibland eller ofta. Av dessa går 4 i 

klass 1-2. 

Av enkäten framkommer det att det finns elever som är utsatta av andra skolkamrater i olika grad. 

 

Resultat från attitydundersökning besvarad av elever i åk 3 och 5 samt deras föräldrar: 

Mitt barn känner sig trygg i skolan 

Jag känner mig trygg i skolan 

 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Mitt barn känner sig trygg i skolan 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner mig trygg i skolan 

LJ_2003 
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Analys: 

 

Resultatet visar att våra elever  känner sig trygga i skolan.  

Vi har kommit en bra bit på väg att nå målet men vi är inte framme ännu. Det sker förändringar i 

grupper och bland personalen inför och under varje läsår, vilket leder till att nya rutiner måste 

arbetas in och alla ska återigen hitta sina roller. 

Trivselenkäten visar att det är färre som är rädda på rasterna under våren än på hösten. Det är 

främst de yngre eleverna som inte känner den trygghet vi skulle önska men det blir i alla fall bättre 

vartefter läsåret går. Dagsform spelar in på resultatet då det särskilt för mindre barn spelar stor roll 

vad som hänt i situationen precis innan de fyller i enkäten. 

Överlag så visar attitydundersökningen att både elever och föräldrar upplever att barnen känner 

sig trygga i skolan, det är dock någon som inte känner den trygghet som krävs. 

Att vi i stor utsträckning tydligt har informerat föräldrar om förändringar i vardagen har bidragit 

till en givande dialog, där vi också utvecklat verksamheten utifrån feedback hos föräldrarna. 

(arbetat aktivt utifrån likabehandlingsplanen) 

 

Vårt arbete utifrån likabehandlingsplanen när det gäller t ex tydliga åtgärder och arbetsgångar vid 

kränkande behandling, har bidragit till en större trygghet. 

 

Åtgärder för utveckling: 

 

Vi minskar, på bekostnad av elevernas trygghet, vår bemanning under flera raster för att skapa en 

rimligare arbetsbelastning för pedagogerna. Vi uppmärksammar vår arbetsgivare samt våra 

fackförbund om vår ohållbara rastvaktssituation. 

 

Vi har temat Allavi även nästa läsår. 

 

Vi ska öka det förebyggande arbetet kring diskrimineringsgrunderna genom att bland annat i åk 3-

6 schemalägga det en lektion i veckan. 

 

Vi skapar ett friutrymme för elever som behöver ”gå undan” för sig själva en stund, detta för att 

minska konflikter. 

 

Vi har i större utsträckning regelbundna möten med berörda parter i olika konfliktsituationer. 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 
Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 
Vet ej 

Jag känner mig trygg i skolan 

LJ_2001 
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3.2 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.2.1 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 3 

Matematik 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  12/14 4/5 8/9 

B.  12/14 4/5 8/9 

C.  14/14 5/5 9/9 

D.  12/14 5/5 7/9 

E 12/14 4/5 8/9 

F.  12/14 3/5 9/9 

G.  13/14 4/5 9/9 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever nådde kravnivån på delprov C. I övriga delprov var det två elever som inte nådde 

kravnivån. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Den ena eleven som inte når kravnivån har svenska som andraspråk och har svårt att ta till sig 

innehållet i undervisningen vid vissa tillfällen. Barnet saknar också ett utbyggt förråd av ord och 

begrepp.  

Den andra eleven har en funktionsnedsättning som gör att eleven har svårt att verbalisera och 

skriva ner sina tankar.  Den matematiska förståelsen finns. 

De delprov som visade en något lägre poängmängd handlade om problemlösning och om att visa 

hur man tänkt. En hel del missade på uppgifter med öppna utsagor. 

Åtgärder för utveckling:  

 problemlösning  

 dokumentation av tankestrategier  

 huvudräkning med öppna utsagor. 

 

Svenska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 
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Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  13/13 4/4 9/9 

B.  13/13 4/4 9/9 

C.  13/13 4/4 9/9 

D.  13/13 4/4 9/9 

E.  13/13 4/4 9/9 

F.  13/13 4/4 9/9 

G. 12/13 4/4 8/9 

H. 12/13 4/4 8/9 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever nådde kravnivån i alla delprov utom i delprov G och H där en inte nådde kravnivån. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Eleverna har övat mycket läsning under året, både tyst och högt. De har även arbetat med frågor 

till texter de läst. Tre barn låg precis på lägsta godtagbara kravnivå i båda läsförståelsetesten. Dessa 

barn har sedan tidigare känd problematik. 

Eleverna har skrivit såväl berättelser som faktatexter under läsåret. Vi har arbetat mycket med 

stödord i form av tankekartor. Delprovet där barnen skulle skriva faktatext visade att de allra flesta 

är medvetna om hur man formulerar meningar utifrån givna stödord. En elev hade svårt för att 

formulera faktatext självständigt. 

En elev hade svårt för att sätta ut punkt och stor bokstav på rätt ställe vid skrivandet av berättelsen. 

Eleven brukar klara detta vid andra skrivtillfällen. Kanske var det provsituationen som stressade.  

Eleverna klarade kravnivån för stavning, men kan ändå behöva öva mer på detta. 

Åtgärder för utveckling: 

Arbeta mer med läsförståelse på olika sätt, både av skönlitterär text och faktatext. 

Arbeta mer med stavning, t ex veckans ord innan vårterminen i åk 3. 

 

Svenska som andraspråk 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 3 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 
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A.  1/1 1/1 0/0 

B. 1/1 1/1 0/0 

C.  1/1 1/1 0/0 

D. 0/1 0/1 0/0 

E. 1/1 1/1 0/0 

F.  1/1 1/1 0/0 

G.  1/1 1/1 0/0 

H.  0/1 0/1 0/0 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Eleven nådde kraven i alla delprov utom i delprov D och H. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Eleven förstår inte alla ord och begrepp. Därför märker eleven inte alltid felläsningar och kan 

således inte alltid korrigera sig själv. Svårigheterna med förståelse av en del ord och begrepp 

märktes även då eleven skulle skriva en faktatext. Även läsflytet behöver stärkas. 

Åtgärder för utveckling: 

Arbeta mer med ord och begrepp. 

Ökad kompetens i Sva. 

Ökad lärartäthet för direkt respons i olika situationer. 

3.2.2 Kunskapsresultat utifrån kunskapskraven i årskurs 3 

 

Antal och andel elever som uppnår kunskapskraven utifrån den undervisning som bedrivits i 

årskurs 3 

 Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild 14/14 5/5 9/9 

Engelska 14/14 5/5 9/9 

Hem- och 

konsumentkunskap 

- - - 

Idrott och hälsa 14/14 5/5 9/9 

Matematik 12/14 4/5 8/9 

Modersmål 1/1 1/1 0/0 
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Musik 14/14 5/5 9/9 

NO 13/14 4/5 9/9 

Biologi - - - 

Fysik - - - 

Kemi - - - 

SO 14/14 5/5 9/9 

Geografi - - - 

Historia - - - 

Religionskunskap - - - 

Samhällskunskap - - - 

Slöjd 14/14 5/5 9/9 

Svenska 12/13 4/4 8/9 

Svenska A 0/1 0/1 0/0 

Teknik - - - 

 

    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever uppnår kunskapskraven/har förväntade kunskaper i alla ämnen förutom en elev i NO, 

två elever i Ma, en elev i Sv och en elev i Sva. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Den ena eleven som inte når kravnivån i några ämnen har svenska som andraspråk och har svårt 

att ta till sig innehållet i undervisningen vid vissa tillfällen. Barnet saknar också ett utbyggt förråd 

av ord och begrepp.  

Den andra eleven har en funktionsnedsättning som gör att eleven har svårt att verbalisera och 

skriva ner sina tankar.  

Under året har det inte varit så många arbetspass i A-form, då åk 3 går tillsammans med åk 4. 

Läsåret dessförinnan var samma elevgrupp en klass 2-3 vilket genererade fler delningar i flera 

ämnen. Åk 3 förra året hade således större förutsättning att arbeta koncentrerat med det centrala 

innehållet för åk 3. 

Åtgärder för utveckling: 

Arbeta mer med ord och begrepp. 

Ökad kompetens i Sva. 
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Ökad lärartäthet för direkt respons i olika situationer. 

Fler arbetspass i A-form. 

 

3.2.3 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 6 

Matematik 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  12/12 3/3 9/9 

B.  12/12 3/3 9/9 

C.  12/12 3/3 9/9 

D 12/12 3/3 9/9 

E 12/12 3/3 9/9 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever nådde kravnivån i samtliga delar och fick minst E i provbetyg. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Att sätta olika räknemetoder och räknesätt i ett sammanhang är till synes svårt. Eleverna är överlag 

duktiga på att ta in och praktisera olika metoder, men är säkrare i lösryckta sammanhang än i ett 

större. De har också lite svårt med att förklara hur de tänkt med lämpligt matematikspråk. De får 

fram rätt svar, men med betydligt krångligare räknemetoder än vad som hade behövts. Eftersom 

det krävs mer matematiskt tänkt kring effektiva metoder och hur olika räknesätt hänger ihop och 

kan dra nytta av varandra, hade det behövts betydligt fler matematiska diskussioner och 

sammanhangsuppgifter för eleverna i den vardagliga matematiken. Att arbeta mer så här hade 

förenklats om gruppen som befinner sig i klassrummet arbetar med samma arbetsområde, vilket är 

svårt i B-form. 

Åtgärder för utveckling: 

Matematiska diskussioner i mycket större utsträckning.  

Fler arbetspass i A-form. 

Ännu mer arbete kring problemlösning. 

 

Svenska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 



Lå 2012/2013 

 

16 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  10/10 3/3 7/7 

B.1 9/10 3/3 6/7 

B.2 9/10 3/3 6/7 

C.1 10/10 3/3 7/7 

C.2 10/10 3/3 7/7 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever nådde kravnivån i den muntliga och skriftliga delen. En elev nådde inte kravnivån i 

läsförståelsedelen. Alla elever fick minst E i provbetyg. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Läsförståelsedelen visar på ett bättre resultat än förra året. Det har lagts lite extra krut på att 

formulera sig skriftligt och muntligt kring innehållet av olika typer av texter under läsåret, då 

eleverna skulle få chans att tänka kring texter på ett djupare plan. De muntliga redogörelserna var 

något korta, men av kvalitet. Det skulle behövas arbeta ännu mer med framställningar av olika slag 

för att öka kunskapen hos eleverna kring hur man kan göra en presentation riktigt innehållsrik och 

intressant. Att under året ha arbetat med att planera upp och skriva olika typer av texter gav 

resultat, eleverna hade de förkunskaper som behövdes inför de skriftliga delarna. Stavningen är 

bristfällig hos många. 

Åtgärder för utveckling: 

Fortsatt arbete kring skapande av olika typer av texter, men med ökad kvalitet i responsgivande 

mellan kamrater. 

Mer kontinuerligt arbete kring stavning. 

 

Svenska som andraspråk 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  2/2 0/0 2/2 

B. 1 1/2 0/0 1/2 

B.2 1/2 0/0 1/2 

C.1 1/2 0/0 1/2 
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C.2 1/2 0/0 1/2 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Båda eleverna nådde kravnivån i den muntliga delen. En elev nådde inte kravnivån i 

läsförståelsedelen. En elev nådde inte kravnivån i den skriftliga delen. Båda eleverna fick E i 

provbetyg. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Det märks tydligt att stavning, ändelser och korrekta meningar är svårt att få till i egen produktion. 

Det behövs ett större stöd för Sva elever i meningsbyggnad och ordkunskap. I högre åldrar räknas 

med att en viss grund sitter i läsflyt o s v. Kanske är Sva elever i större behov av att hålla det igång 

för att inte tappa. Att få skapa texter i Word under året hade dessa två varit betjänta av för att 

lättare kunna bearbeta olika texter. 

Åtgärder för utveckling: 

Mer tid för direkt respons till Sva elever. 

Fler lösryckta svenskövningar kring grammatik och läsförståelse.  

Större datortäthet. 

Engelska 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  12/12 3/3 6/9 

B. 1 10/12 3/3 7/9 

B.2 10/12 3/3 7/9 

C 9/12 3/3 6/9 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla elever nådde kravnivån i den muntliga delen. Alla elever utom två nådde kravnivån i läs- och 

hörförståelsedelen. Alla elever utom tre nådde kravnivån i den skriftliga delen. Tio elever fick 

minst E i provbetyg, två elever fick F. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

I klassen är det en väldig spridning av resultatet. Flera stycken hamnar i topp i samtliga provdelar, 

medan flera hamnar väldigt lågt. Detta är intressant för undervisningen framöver. Hur ska vi som 

pedagoger tänka för att utmana de starkpresterande och samtidigt hjälpa de mer svagpresterande 

kring grundläggande kunskaper? I det muntliga var det en stor fördel att låta två stycken som har 

en likvärdig nivå i talet genomföra provet tillsammans. Kanske något att tänka på även i övrig 

undervisning.  
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Åtgärder för utveckling: 

Att låta elever arbeta mycket med andra som ligger på samma nivå i olika övningar.  

Skapa förutsättningar i undervisningen för givande kamratrespons. 

Att låta eleverna kontinuerligt använda sin kunskap i egen produktion och interaktion för att 

upptäcka styrkor och svagheter.  

 

Biologi/fysik/kemi 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delmoment i 

årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

1 12/12 3/3 9/9 

2 12/12 3/3 9/9 

3 12/12 3/3 9/9 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Alla elever nådde den godkända nivån, eller mer. 

Analys av resultatet (se analysmall!) Att alla uppnått kravnivån innebär inte att det inte finns en 

spridning i gruppen, tvärtom.  

Åtgärder för utveckling: Att ta tillvara på de kunskaperna kring bedömning och utveckling vi lärt 

oss i genomförandet av proven. 

Geografi/historia/religionskunskap/samhällskunskap 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov i årskurs 9 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1 11/12 3/3 8/9 

Delprov 2 11/12 3/3 8/9 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): God måluppfyllelse. 

Analys av resultatet (se analysmall!) Stor spridning i gruppen – många hamnar mycket högt och 

någon klarar inte riktigt den godkända nivån. 

Åtgärder för utveckling: Att ta tillvara på de kunskaperna kring bedömning och utveckling vi lärt 

oss i genomförandet av proven. 
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3.2.4 Vårbetyg åk 6 

 

Antal och andel elever som minst uppnår betyget E i årskurs 6 i kursplanen  

 Läsåret 2012/2013 

Ämne Totalt flickor och 

pojkar 

Flickor Pojkar 

Bild 12/14 3/4 9/10 

Engelska 9/14 3/4 6/10 

Hem- och 

konsumentkunskap 

- - - 

Idrott och hälsa 12/14 3/4 9/10 

Matematik 14/14 4/4 10/10 

Modersmål 4/4 1/1 3/3 

Musik 12/14 3/4 9/10 

NO 12/14 3/4 9/10 

Biologi 12/14 3/4 9/10 

Fysik 12/14 3/4 9/10 

Kemi 12/14 3/4 9/10 

SO 12/14 3/4 9/10 

Geografi 12/14 3/4 9/10 

Historia 12/14 3/4 9/10 

Religionskunskap 12/14 3/4 9/10 

Samhällskunskap 12/14 3/4 9/10 

Slöjd 12/14 3/4 9/10 

Svenska 10/10 3/3 7/7 

Svenska A 2/4 0/1 2/3 

Teknik 12/14 3/4 9/10 
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Meritvärde    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Två elever uppnår inte kravnivån i något ämne förutom matematik och modersmål. Alla andra 

elever uppnår minst E i ämnesbetyg i alla ämnen utom engelska där 3 stycken inte uppnår E.  

Analys av resultatet (se analysmall!): 

De två som inte har uppnått kravnivån i något ämne förutom matematik och modersmål har varit i 

klassen under väldigt speciella omständigheter och har ett mycket bristande ordförråd, vilket 

naturligtvis påverkar arbetsformer och resultat i olika ämnen. 

Övriga i gruppen har arbetat på ambitiöst. Är det någon som haft lite svårare med någonting så har 

den ändå arbetat för att utvecklas vidare och göra sitt bästa. De åtgärdsprogram som upprättats 

och de åtgärder som satts in har varit väldigt givande och är en stor bidragande orsak till godkända 

betyg. Att t ex få fler tillfällen för direkt respons till eleven har visat sig vara effektivt i inlärningen. 

Dessa tillfällen har bland annat skapats genom att en extra pedagog funnits i gruppen vid ett flertal 

tillfällen i veckan.  

Åtgärder för utveckling: 

Arbeta mer med ord och begrepp. 

Ökad kompetens i Sva. 

Ökad lärartäthet för direkt respons i olika situationer. 

 

3.2.5 Skriftliga omdömen årskurs 1-6 

Antal och andel elever som ännu inte har de förväntade kunskaperna utifrån den undervisning 

som genomförts i varje årskurs. 

 Läsåret 2012/2013 

Årskurs/antal elever  

Ett ämne 

 

Två ämnen 

 

Tre ämnen eller flera 

Årskurs 1 0/8 1/8 0/8 

Årskurs 2 0/12 0/12 1/12 

Årskurs 3 0/14 1/14 1/14 

Årskurs 4 0/10 0/10 1/10 

Årskurs 5 0/11 0/11 2/11 

Årskurs 6 3/14 0/14 2/14 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  
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7 av 69 elever har inte förväntade kunskaper i tre ämnen eller fler. 2 av 69 elever har inte 

förväntade kunskaper i två ämnen och 3 av 69 elever har inte förväntade kunskaper i ett ämne. 

Analys av resultatet (se analysmall!): 

Av de tolv elever som inte har förväntade kunskaper i ett ämne eller flera är det sex elever som har 

ett annat modersmål än svenska. Bland de tolv eleverna finns det även olika grad av 

koncentrationssvårigheter och funktionsnedsättningar. Minskad personaltäthet och bristande 

kunskaper i Sva gör det svårare att möta dessa elevers behov. 

Undervisning i B-form kan upplevas splittrande för elever i klassrummet för stunden och över tid, 

samt i planeringen för läraren. När sedan organisationen förändras mellan läsår blir det ännu 

svårare. 

Arbetet med våra utvecklingsplansmål för läsåret 12/13 kring kunskaper har gett fortsatt goda 

resultat för elever i olika ämnen. 

Åtgärder för utveckling: 

Kompetensutveckling kring Sva, för att bli bättre på att integrera Sva i den ordinarie 

undervisningen.  

Ändamålsenliga lokaler.  

Ökad lärartäthet för direkt respons i olika situationer. 

Ökad datortäthet för att kunna bearbeta texter samt söka fakta. 

Fler arbetspass i A-form. 

Fortsatt arbete med nedanstående punkter: 

1. Eleverna ska kunna producera olika typer av texter med egna ord. 

2. Eleverna ska öka sin textförståelse inom alla ämnen. 

3. Eleverna ska kunna kommunicera sina egna tankar. 

4. Eleverna ska kunna tillämpa sina kunskaper.  

Detta gör vi genom:   

1. Kamratrespons, övningar med olika fokus t ex stavning eller ordkunskap, använda 

stödord eller tankekarta, använda datorer för att underlätta textproduktion och 

bearbetning av texter. 

2. Regelbundna fördjupande samtal kring texters innehåll, införskaffande av anpassade 

faktatexter med varierande innehåll. 

3. Att lösa uppgifter/diskutera tillsammans i par eller i liten grupp, argumentera i debatt, 

muntliga redovisningar och respons. 

4. Att skapa situationer där elever måste använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.  
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4 Resultat attitydundersökning 

 

Måluppfyllelse: 

 

 
 

 

 

 
 

Analys: 

Resultatet är överlag tillfredsställande.  Dock känner några föräldrar inte det förtroende för 

personalen som krävs. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Att fortsätta tänka på att tydligt informera om förändringar som påverkar barnens vardag. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag känner förtroende för personalen 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Lärarna i min skola tar hänsyn till 
elevernas åsikter 

LJ_2001 
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Att öppna upp för kommunikation mellan föräldrar och lärare i den utsträckning som ryms inom 

en rimlig arbetsbelastning, så att fler föräldrar känner sig delaktiga i hur lärare arbetar både 

förebyggande och direkt i olika situationer. 

Måluppfyllelse: 

 

 

 

 
 

Analys: 

Resultatet är överlag tillfredsställande. Dock känner några föräldrar att personalen inte har höga 

förväntningar på deras barn. Vi vet inte om ”att ha höga förväntningar” har tolkats som positivt 

eller negativt hos föräldrarna. Det gör det hela svåranalyserat.  

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi fortsätter att se varje barns kapacitet och tänker på att ge varje elev utmaningar.  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Personalen har höga förväntningar på 
mitt barn 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

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

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

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

LJ_2001 
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Vi fortsätter också att delge elever och föräldrar vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt hur 

vägen till att uppnå de kan se ut. 

 

 

Måluppfyllelse: 

 

 
 

 

 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag får god information om mitt barns 
utveckling och lärande 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

LJ_2001 
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Analys: 

 

Resultatet är överlag tillfredställande. I och med att vi är mer insatta i läroplan med tillhörande 

kursplaners innehåll har vi haft lättare för att vara tydliga i våra formuleringar om vad eleverna 

kan utveckla och hur. 

 

Åtgärder för utveckling: 

 

Fortsätta vara tydliga när vi beskriver HUR eleverna ska utveckla de olika förmågorna i omdömet 

samt ständigt föra en dialog med eleverna om vad som krävs av de för olika nivåer i olika 

arbetsuppgifter. 

 

Måluppfyllelse: 

 

 

0% 50% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag får veta hur det går för mig i 
skolarbetet 

LJ_2001 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Mitt barn får den hjälp i skolan det 
behöver i skolarbetet 

Föräldrar 

F_LJ_2001 

F_LJ_2003 
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Analys: 

 

Föräldrarnas åsikter speglar vad vi i personalen själva känner många gånger. Vi hjälper många 

men känner ändå att vi inte räcker till fullt ut för att ge alla den hjälp vi skulle vilja. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Fler möjligheter att i lugn och ro kunna hjälpa enskilda elever eller små grupper av elever. 

Ökad datortäthet. 

Ökad kompetens i Sva. 

 

Måluppfyllelse: 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det 

LJ_2001 
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Analys: 

 

Över en flerårsperiod har elevernas attityd till skolarbetet förbättrats. Ökad medvetenhet kring 

läroplanens innehåll hos både lärare och elever tror vi har skapat mer nyfikenhet.  

 

Åtgärder för utveckling: 

 

Högre datortäthet.  

 

Behöriga lärare i alla ämnen. 

Proriterad tid till samspel mellan lärare för att skapa ämnesövergripande planeringar. 

 

5 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

 

Resultat: De nationella målen uppnås i hög grad på Ljungsarpskolan.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer 

LJ_2003 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag 
får lust att lära mig mer 

LJ_2001 



Lå 2012/2013 

 

28 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Även om de flesta elever når lägsta kravnivå ser vi behovet av att möta elever som inte klarar 

kravnivån i större utsträckning. Att kunna ha mer undervisning i A-form, i vårt fall delningar 

underlättar oerhört. Även att ha resurser i form av extra pedagoger bidrar till mer direkt respons, 

vilket genererar positiva resultat. Vi vill och ska ju utmana elever och skapa möjligheter att nå 

högre kravnivåer. Något som brustit är kompetens i Sva och hur vi ska hantera elever som inte 

behärskar språket knappt alls, men som ska vara hos oss på skolan många dagar i veckan. Det har 

inte känns rättvist varken gentemot de eleverna eller övriga elever i klassen.  

Även under detta läsår har vi genom nya styrdokument och fler arbetsuppgifter märkt att 

undervisning i B-form kräver större arbetsinsats än tidigare. 

Årets utmaningar har testat både elevers och lärares tålamod. En kontinuitet vad gäller lärare och 

gruppsammansättningar skulle underlätta det fortsatta arbetet mot en högre måluppfyllelse. Det 

finns behov av att vårda både elevers och lärares välmående. Personalens arbetsmiljöenkät från 

hösten 2011 visade på en hel del dåliga resultat av akut karaktär.  

Vi vill ta tillvara på all nyfikenhet, glädje och hjälpsamhet, som finns hos barnen, till att förbättra 

och utveckla kvaliteten för ljungsarpseleverna. Under ytterligare ett läsår har vi arbetat i motvind 

vad det gäller tid, ändamålsenliga lokaler och materiel. 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

För skolan är utmaningen att ta tillvara den nyfikenhet och kunskapsutveckling som det finns en 

tradition av på Ljungsarpskolan. För kommunen är det en utmaning att få Ljungsarpskolan att 

fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


