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1 Anvisningar  

Denna mall för systematiskt kvalitetsarbete på klassnivå täcker alla årskurserna 4-6. 

Mallen skall redigeras före utdelning till respektive lärare/klass, så att endast de moment som 

respektive lärare/klass finns som är aktuella. Exempel resultat för de nationella ämnesproven ges 

till  åk 6, medan de inte finns med i klasserna  4 och 5. 

Informationen om skriftliga omdömen och kunskapsresultat utifrån kunskapskraven finns att 

hämta i Infomentors statistikmodul. 

Lämnas ifylld till rektor senast… 
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2 Resultat 

 

2.1 Kunskaper – Utbildningsresultat 

2.1.1 Har i nuläget förväntade kunskaper för kunskapskravet i åk 4 och 5 

Måluppfyllelse (sammanfattande): De ämnen som några elever har svårt att nå målen i är 

matematik och svenska  

Analys av resultatet (se analysmall!)  Förutom en elev som har speciella svårigheter med 

läsinlärningen har vi god måluppfyllelse totalt sett. Vi jobbar vidare med att följa nya läroplanen så 

mycket som möjligt. 

Läromedel till viss del och teknisk utrustning i vissa ämnen saknas vilket gör det är svårt att 

genomföra och bedöma elevernas kunskaper i dessa. Det finns kunskapskrav som kräver att det 

finns: 

 Kameror 

 Videokameror 

 Dataprogram för att redigera film 

 Datorer med relevant programvara samt nätuppkoppling 

 

För att möta de nya kraven i Lgr11 krävs det i de flesta ämnen att eleverna ska kunna söka 

information genom att använda olika typer av källor. Utifrån dessa ska eleverna kunna föra 

resonemang om informationen och källornas trovärdighet och relevans. Behovet av fler datorer är 

stort. Statistiken visar att ett stort antal elever är godkända i ämnen trots att lärare inte kunnat 

bedöma vissa kunskapskrav på grund av avsaknad av utrustning. Det går inte att bedöma en elevs 

förmåga att kritiskt söka källor på internet utan tillgång till dator. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

 Vi behöver ”fånga upp” elever med behov redan i Förskoleklass med hjälp av elevhälsan 

så att rätt insatser sätts in i tid.  

 

 Vi behöver jobba mer med den röda tråden från f-9, både när det gäller kunskaper och 

ansvar för lärande.  

 

 Kompetensutveckling/fortbildning i olika ämnen är av största vikt och ska enligt avtal 

vara individuellt anpassad.  

 

 Inköp av relevant material/utrustning/läromedel/datorer. 

 

 Utöka det påbörjade samarbetet mellan de olika ämnena. 

 

 Utöka samarbetet med övriga samhället för att verklighetsförankra undervisningen för att 

koppla teori med praktik (entreprenöriellt lärande). 
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 Fortsätta att arbeta med Skapande Skola. 

 

 Fortsätta det positiva samarbetet med Elevhälsoteamet. 

 

 Utökad handledning av specialpedagog, kurator m.fl. kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

 Elever med behov av särskilt stöd ska, enligt skollagen ha de kompensatoriska hjälpmedel 

de har rätt till, t.ex. egen dator, SvA-undervisning, anpassade läromedel för att nå 

kunskapskraven i respektive årskurs. Detta måste tillgodoses. 

 

 Utredning av lärarnas arbetsmiljö, detta på grund av hög sjukfrånvaro t.ex. tydliggöra vad 

som ingår i vårt uppdrag.  

 

 

Kunskapskrav med hög andel som nått kravnivån: 

Kunskapskrav med låg andel som nått kravnivån:  

 Redogöra, resonera, argumentera, jämföra och se samband är de kunskapskrav som 

eleverna har svårast för i alla ämnen. 

 

Kunskapskrav där det är stor skillnad mellan flickors och pojkars resultat: 

Om det är skillnader mellan könen avseende resultat, vad är då trolig orsak?  

 Vi ser inga generella skillnader utan vi ser till varje elev, pojke eller flicka, vad orsakerna 

är till att de når/inte når målen. 

Vilka är de kritiska punkterna i kunskapskrav med lägre måluppfyllelse? 

Analys av tänkbara förklaringar:  

Att vi verkligen ser varför elev inte når målen och försöker stötta den på de specifika delar som 

behövs. Här behöver vi mycket mer samtala om/utbilda oss i/kompetensutveckla oss i pedagogiska 

arbetssätt. 

Vad kan eleverna? 

  

Vad är det som eleverna har lättast att lära sig? 

 Det beror på elevernas intresse och förförståelse.  

Vad är lättast att undervisa om? 

Vilka är de kritiska punkterna i kunskapskrav med lägre måluppfyllelse? 

 Koppling teori/praktik som ger förståelse för verkligheten utanför skolan. 

 Föra resonemang och se samband och delta/driva samtal. 

 Läsförståelse  
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Vad kan eleverna inte? 

 Se ovan 

Vad är det som eleverna har svårast att lära sig? 

 Egen produktion, ej reproduktion. 

 Dra egna slutsatser och analysera 

 Omsätta sina kunskaper i flera ämnen och i vardagen. 

 

Vad är det som är svårast att undervisa om? 

 Att redogöra, resonera, argumentera, jämföra och se samband. 

 

Andel elever med åtgärdsprogram som nått kravnivån: 

 ingen 

Vilka är de troligaste orsakerna till att de nådde kravnivån? 

. 

Vilka åtgärder hade störst betydelse för resultatet? 

Vilka åtgärder hade minst betydelse för resultatet? 

 

Åtgärder för utveckling: 

 

2.1.2 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 6  

Matematik 

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

årskurs 6 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 Några elevers sociala situation påverkar deras förmåga att fokusera på skolarbetet vilket 

medför att de inte kunnat få den träning i att kommunicera som de behövt.  De elever som 

inte lyckats i år är t.ex. elever som läser mot andra mål, har ett annat modersmål samt 

lågpresterande. 

De fyra räknesätten, där multiplikationen är stommen, medför att eleverna förstår även 

division, bråk och decimaltänk. 

 

Åtgärder:  
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 Det finns inget specifikt som är lättare eller svårare. Det är frågan om att få eleverna 

motiverade och intresserade och förstå varför momentet behöver läras. 

 Att inom den lilla gruppens ram fortsätta att stötta de elever som behöver. 

 

Åtgärder för utveckling: 

 

Utökad resurs . 

Svenska  

 

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

årskurs 6 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 Alla, utom en elev med specifika problem, når målen. Vi fortsätter dock att försöka 

utveckla de delmoment som de trots allt är svagare i. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

 Kompensatoriska hjälpmedel bör ses över. Datorer med program önskas till fler av våra 

elever. 

 

 

Svenska som andraspråk 

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

årskurs 6 

 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 Vi har ingen plan för SvA undervisning. Under året har ingen riktad SvA undervisning 

bedrivits. 

 

Åtgärder för utveckling: 

 Upprätta en långsiktig plan för hur SvA undervisningen ska bedrivas och utnyttja 

kompetensen inom personalgruppen.  
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Engelska 
 

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

årskurs 6 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 Vi känner att vi når eleverna bra i engelska, mest pga den ”lilla skolan” där man hinner 

lyssna till barnen ,låta eleverna redovisa, prata och läsa mycket. De elever som varken har 

sitt modersmål eller det svenska språket till fullo upplever dessutom en svårighet att lära 

ytterligare ett språk.   

 

 

Vilka är de kritiska punkterna i kunskapskrav med lägre måluppfyllelse? 

 I alla ämnen är det viktigt att eleverna kan läsa och förstå det de läserLåg 

koncentrationsförmåga. 

 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 Eleverna läser inte av eget intresse. Läsning konkurrerar med så mycket annat som 

upplevs mer lustfyllt t.ex. film, dataspel och sociala medier. Detta medför att eleverna inte 

har förmågan att skapa sina egna inre bilder.  

  

Åtgärder för utveckling: 

 Utveckla elevernas förmåga att tänka själva, våga prova och göra fel för att komma fram 

till ett eget rätt svar.  

 Jobba mycket med läsförståelse i alla ämnen och ge dem lässtrategier.  

 Alltid lyssna till barnen och försöka få dem Att själva komma fram till var deras ev. 

problem sitter. 

 Försöka hitta ingångar till ämnet så att det blir ett lustfyllt lärande. 

 Hitta strategier för att förankra kunskaperna i deras eget liv och verkligheten utanför 

skolan.  

 

2.1.3 Skriftliga omdömen årskurs 4-6 

Antal och andel elever som ännu inte har de förväntade kunskaperna för årskursen och resp. 

Analys av tänkbara förklaringar: 

 De elever som inte når kunskapskraven i ett flertal ämnen har ofta komplexa problem i 

grunden t ex. oförmåga att koncentrera sig, läs och skrivsvårigheter, nyanlända som ännu 

inte kan svenska språket och/eller är studieovana.  
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Åtgärder för utveckling: 

 Upprätta en långsiktig plan för hur SvA undervisningen ska bedrivas och utnyttja 

kompetensen inom personalgruppen.  

 Fortsatt fokus på de något svagare barnen. Kompensatoriska hjälpmedel bör ses över. 

Datorer med program önskas till fler av våra elever. 

 

 Inköp av relevant material/utrustning/läromedel/datorer. 

 

 Utöka det påbörjade samarbetet mellan de olika ämnena. 

 

 Fortsätta det positiva samarbetet med Elevhälsoteamet. 

 

 Utökad handledning av specialpedagog, kurator m.fl. kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

 Elever med behov av särskilt stöd ska, enligt skollagen ha de kompensatoriska hjälpmedel 

de har rätt till, t.ex. egen dator, SvA-undervisning, anpassade läromedel för att nå 

kunskapskraven i respektive årskurs. Detta måste tillgodoses. 

 

 

 

 
 

 

 

 


