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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Vi har följt och arbetat utifrån vår utvecklingsplan som togs fram i samband med förra 

resultatuppföljningen (våren 2012). 

Under året har vi: 

Matematik 

Arbetat med att utveckla den praktiska matematiken när det gäller mäta, (tid, längder, area, volym 

och massa). 
Köpt in nya aktuella läromedel, handledningar och läroböcker samt även digitala läroböcker. 

Följt upp elevernas talförståelse/taluppfattning med test på hösten och våren. 

Svenska som andraspråk 

Specialpedagogen har varit med och tagit fram en språkpolicyplan tillsammans med Anniqa 

Sandell Ring (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet) som ska 

gälla för Tranemo kommun. Planen tar upp språkets betydelse för lärandet, flerspråkighet och 

andraspråksundervisning, modersmålsundervisning, studiehandledning, bedömning och 

kartläggning. 

 

Engelska 

Tagit del av Monica Holmbergs engelska material, Help med stöd av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, spsm. Materialet har används för att stödja elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Satt oss in i Skolverkets Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska 

 

SO 

Satt oss in i Skolverkets Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap. Dokumenterat den 

fördelning (till respektive årskurs) vi gjort av det centrala innehållet i historia, religion och 

samhällskunskap, (pärm i personalrummet). 

 

Implementering av Lgr 11 

Arbetat med att medvetandegöra vårdnadshavare i Lgr 11 och kunskapskraven, via InfoMentor 

och föräldramöten.  

Specialpedagogen har träffat vårdnadshavare enskilt, gett en mer fördjupad genomgång, 

tydliggjort kunskapskraven och då även använt tolk. 

 

Bedömning 

Vi har i olika sammanhang (Ae, arbetslag i våra klasser och på kommungemensamma träffar) fört 

diskussioner runt mål, bedömning, undervisning och redovisningsformer. Tillsammans har vi satt 

oss in i de nya nationella proven och de bedömningsstöd som finns.  

Vi har strävat efter att klargöra vilka kunskaper eleverna ska utveckla, t.ex. genom att ge exempel 

av olika kvalitet. Vi har arbetat för att bedömningen ska blir en integrerad del av undervisningen 

och synliggjort lärandet tillsammans med eleverna. Vi har strävat efter att ge framåtsyftande 

återkoppling kring vad eleverna behöver utveckla i förhållande till kunskapskraven och hur detta 

ska ske. 

 

De äldre eleverna på skolan har varit ute och berättat om de nationella proven, gett de yngre 

eleverna tips om vad som är viktigt att tänka på både inför och i själva provsituationen. Följande 

uttryckte eleverna: ”Det är viktigt att man är utsövd och har ätit bra för att orka tänka bra”, Se till att du 



 

har något att tugga på t.ex. en frukt och kanske något att dricka, proven är långa. Det är viktigt att man 

arbetar bra på alla lektioner och inte bara tror att man kan klara provet. Tänk på att verkligen visa hur du har 

tänkt, att alltid försöka är viktig, man kan få poäng bara man visat att man förstått en del. Använd all tid du 

får. När det är muntliga test måste du vara aktiv och prata mycket. Jag har haft svårt för engelska men har 

verkligen arbetat jättemycket och gått och tränat själv med en fröken t.o.m. efter skolan och nu fick jag D i 

betyg”. 

 

Vi har utvecklat vår förmåga att anpassa undervisningen och göra rätt bedömning för elev med 

stora koncentrationssvårigheter (Stöd ifrån SPSM). 

Vi har alla läst och först samtal runt Skolverkets kommentarmaterial, Få  syn på språket. 

Musik 

Vi har köpt in gitarrer till skolan och gjort det möjligt att spela med de äldre eleverna i mindre 

grupper. 

 

Effekt 

Vi har i år en hög måluppfyllelse. 

Vi har blivit mer säkra i vår bedömning och vår undervisning stämmer idag mer överrens med vad 

eleverna förväntas klar av. Vi har blivit bättre på att ge eleverna möjligheter att utveckla och träna 

olika förmågor i undervisningen och se kopplingen till kraven som läroplanen ställer på dessa 

förmågor (få beskriva, diskutera, göra observationer och jämförelser). Våra åtgärder för elever som 

riskerat att inte nå kunskapskraven har varit effektiva, elever har nått målen. Vi är idag också mer 

medvetna om brister när det gäller t.ex. modersmålsundervisning och studiehandledning och vad 

dessa elever har laglig rätt till. Vi har i detta sammanhang strävat efter att ge eleverna bättre 

förutsättningar att visa vad de verkligen kan bl.a. med hjälp av modersmålslärare, vilket påverkat 

måluppfyllelsen. Vi ser även ett behov av att fortsätta utveckla en flerspråkig undervisning i alla 

ämnen och arbeta mer tematiskt och ämnesövergripande. 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 

15/10 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet elever totalt 155 154 146 156 152 138 

Därav elever i 

förskoleklass 

17 19 15 26 20 15 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

21 27 28 41 46 38 

28 % 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

8 9 14 17 11 15 



 

som får modersmålstöd 

i skolan 

Kommentar/analys: Få elever får modersmålsundervisning. De som får undervisning får det i 30- 

40 minuter/ vecka. 7 elever i arabiska och 2 elever i serbiska, 1 i romani, 4 elever i somaliska. Några 

barn har erbjudits modersmål (albanska) men har tackat nej. Studiehandledning ges endast på 

arabiska i en sammanlagd tid av 150 minuter/vecka. Det är 8 elever som delar på tiden, vilket blir 

något mindre än 20 minuter per barn.  

Analys: Det är svårt att kunna få till ett fungerande samarbete och ge eleverna det stöd som de 

behöver när modersmålslärarnas tid är uppbokad för undervisning och ingen övrig tid finns för 

möten mellan pedagoger. Vi saknar även modersmålslärare för flera språk t.ex. persiska och urdu, 

franka, filippinska, finska, kinesisk/vietnamesiska litauiska, och dari. Tranemo är en liten kommun 

med många små skolor, vilket gör att det är svårt att kunna tillgodose och organisera 

modersmålsundervisningen när det gäller alla språkgrupper. Viktigt är att vårdnadshavare och 

pedagoger i förskolan blir än mer medvetna om modersmålets betydelse för att lära sig ett nytt 

språk och att de ansöker om modersmålsstöd redan då barnen är 3 år. Modersmålslärarna behöver 

bli fler och de behöver stöd i att undervisa och bedöma enligt Lgr 11. Skolan bör även undersöka 

möjligheten att använda sig av t.ex. webbaserad studiehandledning. 

 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 

15/10 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet pedagogisk 

personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever exkl. 

förskoleklass 

8,15 8,78 10,22 10,04 10,48 11,00 

 

Antalet pedagogisk 

personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever i 

förskoleklass 

7,65 6,84 8,66 

 

5,20 7,00 

 

9,67 

(1,45, 

årsarbetare) 

 

Totala antalet 

pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever inkl 

modersmålsunderv 

10,54 8,78 10,79 9,23 10,48 11,00 

Antalet i skolan 

verksam personal 

(heltidstjänster) per 

10,54 11,56 15,76  11,36 12.36 

 



 

100 elever 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för 

den undervisning de 

bedriver 

  76,8 77,9 79,9 77,6 % 

86,3=riket 

Antal lärare med 

specialpedagogisk 

utbildning omfattande 

minst 90 p 

1  1  1  2  1  1 

 

Antal anställda per 

skolledare i 

rektorsområdet 

32 33,5 36 34,5 30,27 34 

Kommentar/analys: Vi har i år haft något färre antal elever per lärare än tidigare år. När det gäller 

lärarbehörighet så har Limmaredskolan något lägre behörighet än riket och vi har en något högre 

personaltäthet än riket. 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev  

Undervisning, läromedel, elevvård, 

skolmåltider, bibliotek, skolledning 

och administration (exkl. 

lokalkostnader) 

 

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

 Fskl-6 59 301 60 501 64117 60902 67 497 

Undervisningskostnad/ 

undervisningstimma 

51,09 52,77 53.90 52.63 61,12 

Teknisk gruppstorlek 

(Hur många elever det i genomsnitt 

är på en lektion) 

13,1 12,7 13,1 13,1 11,6 

 
Resultat: Vi har i år haft något färre elever per undervisningstimma. Klasstorlekarna har varierat 

från minsta 13 elever i årskurs 3 till 29 elever i årskurs 6 

Analys: Vi har i år haft något färre elever per undervisningstimma p.g.a. att vi kunnat ha kvar 

samma antal pedagoger trots minskat elevantal.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: Se över fördelningen av stödet för studiehandledning och 

modersmålsundervisning. 



 

 

2.4 Materiella resurser 

 

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

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

20 20 24 27 

 

25 

Antalet elever per undervisningsdator 87,7 7,3 6,5 5,6 5 

Kommentar/analys: Vi har idag fler datorer förhållande till antalet elever. 

Vi har idag ganska många datorer 30 bärbara som innehåller alla elevdatas skolavtalsprogram. De 

innehåller även Maj-Gun Johanssons lästräningsprogram samt AMIS uppläsningsprogram (lyssna 

på Daisy och cd- böcker). Dessa datorer ger oss även möjlighet att arbeta med redigeringsprogram 

(foto) i t.ex. bildämnet och matematik med Softograms program, Matteknep. När det gäller de 

nätanslutna datorerna har det varit en hel del krångel under året. Kommunen har bytt till nytt It-

nätverk, Samkom i samband med bytet försvann flera program bl.a. Logos, specialpedagogens läs- 

och skrivutredningsprogram med alla elevresultat samt programmet Lynx där pedagogerna bl.a. 

sparat mycket material i samband med matematikprojekt. Elevdatas skolavtal som kommunen 

tecknat licens för fungerar inte fullt ut, flera av programmen har inte installerats fullständigt bl.a. 

har röster och talsynteser inte installerats, vilket har lett till att det varit svårt att använda 

programmen. Önskvärt är fler nätanslutna datorer bland de äldre eleverna. 

3 Resultat 

 

3.1 Resultat Normer och värden 

3.1.1 Trivsel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultat för elever födda 2001 

 
 

Resultat för elever födda 2003 

Jag trivs i skolan 

1. Stämmer helt och hållet 74 % 

2. Stämmer ganska bra  13 % 

3. Stämmer ganska dåligt 13 % 

4. Stämmer inte alls  

5. Vet ej  

 

 
 

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 

LI_2001 

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_LI_2001 

F_LI_2003 



 

Måluppfyllelse:Trivseln är hög på skolan.Vi har ett par elever som inte trivs men vi är medvetna 

och arbetar aktivt för att alla elever ska trivas och vi tror att vi har en sådan lösning klar till hösten 

2013.Vårdnadshavarna och elevernas uppfattning stämmer väl överens. 

 

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 

gemensmma 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 kan bli bättre på att stötta vårdnadshavare i att ta kontakt med 

varandra, öppna upp för en bättre integration i samhället Limmared. 

Vi använder de äldre eleverna som förebilder för de yngre genom att ge dem olika uppdrag i 

arbetet på skolan. Vi är alltid minst två pedagoger ute på alla raster. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Arbeta för 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. 

3.1.2 Trygghet 

Resultat för elever födda 2001

 
 

Resultat för elever födda 2003 

Jag känner mig trygg i skolan 

Stämmer helt och hållet 80 % 

Stämmer ganska bra 7 % 

Stämmer ganska dåligt 13 % 

Stämmer inte alls  

Vet ej  

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 

LI_2001 



 

 
 

 
Måluppfyllelse: De flesta eleverna känner sig trygga. Någon elev i varje klass håller inte med. 

 

Analys: Vi behöver arbeta med de åtgärder som är beskrivna ovan under resultat för trivsel. 

 

Åtgärder för utveckling: Se ovan under resultat trivsel 

 

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. Gruppupp. Geometri 14/15            

93 % 

En elev deltog ej 

8/8       

100 % 

6/7  

86 % 

En elev deltog ej 

B. Statistik, skriftliga 

räknemetoder (add,sub) 

11/15              

73 % 

4/8      

50 % 

7/7 

100 % 

C. Bråk, uppdelning av 15/15 8/8         7/7         

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_LI_2001 

F_LI_2003 



 

tal 100 % 100 % 100 % 

D. Geometriska 

begrepp 

15/15    

100 % 

8/8        

100 % 

7/7      

100 % 

E Taluppfattning, 

huvudräkning 

(add,mult) 

14/15       

93 % 

7/8     

88 % 

7/7     

100 % 

F. Enkla problem 11/15        

73 % 

7/8          

88 % 

4/7      

57 % 

G. Tid och area 14/15   

93 % 

8/8   

100 % 

6/7   

86 % 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):Eleverna klarade de test som handlade om geometri, 

taluppfattning, bråk, tid och area. De hade svårast för skriftliga räknemetoder, statistik och enkla 

problem. 

Analys: De elever som gör fel har svårt för att skapa inre bilder av vad som sker, visualisera texten. 

De är osäkra på att översätta en text till ett korrekt matematiskt symbolspråk och en något 

bristande förståelse då de gör skriftliga beräkningar. 

Åtgärder för utveckling: Vi behöver fortsätta vårt arbete med att skapa förståelse och då arbeta 

mycket med läsuppgifter i matematik, visualisera och rita upp. Hjälpa barnen att tolka samt be 

dem återberätta och resonera kring sina lösningar.  

 

Svenska 

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. Tala 12/12   

100 % 

 

7/7      

100 % 

5/5         

100 % 

 

B. Läsförståelse 

Skönlitterär text 

12/12         

100 %  

 

7/7          

100 % 

5/5           

100 % 

 



 

C. Läsförståelse 

Faktatext 

12/12         

100 %  

 

7/7        

100 % 

5/5        

100 % 

 

D. Högläsning 12/12             

100 %   

 

7/7       

100 % 

5/5         

100 % 

 

 

E. Textsamtal 12/12       

100 % 

 

7/7     

100 % 

5/5      

100 % 

F. Skriva 

Berättelse innehåll 

12/12      

100 % 

 

7/7         

100 %     

5/5          

100 % 

 

G. Skriva  

Stavning +interpunktion 

11/12      

92 % 

 

7/7       

100 % 

4/5   

80 % 

H. Skriva 

Faktatext 

12/12      

100 % 

 

7/7      

100 % 

5/5       

100 % 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Hög måluppfyllelse. Endast ett delprov som inte godkändes. 

Analys: Vi arbetar bra med läs- och skriv, vi följer upp eleverna noggrant och sätter tidigt in 

åtgärder. Vi har lyckats väl med att stimulera eleverna till läsning, vi har gott om böcker och en god 

kontakt med biblioteket i Tranemo. Den elev som inte klarade delprov G saknade endast ett fåtal 

rättstavade ord. Eleven har åtgärdsprogram i svenska är utredd av specialpedagog. Under proven 

fick eleverna sitta vid enskilda arbetsplatser och de kunde arbeta koncentrerat, lugnt och utan 

tidspress.  

Åtgärder för utveckling: Arbeta med läsförståelse när det gäller matematik samt med att utveckla 

språket i alla ämnen. Göra eleverna mer medvetna om olika genrers uppbyggnad och dess typiska 

drag, (berättelser både personligt återgivande och narrativa, faktatexter t.ex. instruktioner samt 

värderande texter som argumentationer).  

 

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 

3 elever. En elev har inte 

gjort proven den eleven 

går i den internationella 

klassen i Tranemo 

Flickor Pojkar 

    

 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A. Tala 2/3  

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

1/2      

50 % 

En elev deltog ej 

B. Läsförståelse 

Skönlitterär text 

2/3  

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

1/2      

50 % 

En elev deltog ej 

 

C.Läsförståelse 

Faktatext 

2/3   

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

1/2      

50 %  

En elev deltog ej 

D. Högläsning 2/3   

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

1/2      

50 % 

En elev deltog ej 

E. Textsamtal 2/3    

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

1/2     

50 % 

En elev deltog ej 

F. Skriva 

Berättelse 

innehåll 

2/3   

66 % 

En elev deltog ej 

1/1    

100 % 

1/2    

50 % 

En elev deltog ej 

G. Skriva  2/3   1/1   1/2     



 

Stavning + 

interpunktion 

66 % 

En elev deltog ej 

100 % 50 % 

En elev deltog ej 

H. Skriva 

Faktatext  

2/3    

66 % 

En elev deltog ej 

1/1   

100 % 

0/2  

0 % 

En elev deltog ej 

Måluppfyllelse: En av elevernas resultat visade att denne hade gjort stora framsteg i det svenska 

språket. 

Analys: Den elev som ej deltog hade inte kommit tillräckligt långt i sin språkutveckling i svenska. 

Den elev som inte klarade delprov H hade inte tillräckligt med faktaord i sin text. 

Åtgärder: 

Elever med annat modersmål behöver stöd i att utveckla sitt språk genom ett medvetet 

språkutvecklande arbetssätt men även möjlighet till att få använda sitt modersmål när svenskan 

inte bär. Vi behöver stöd i att arbeta med en flerspråkigundervisning i alla ämnen. Vi behöver även 

kompetens i att kartlägga elevernas förförståelse och då behöver vi stöd av modersmålslärare och 

tolk.  

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 15 elever  

Flickor 

8 

Pojkar 

7 

Bild 93 % 8/8 

100 % 

6/7 

86 % 

Engelska 100 % 100 % 100 % 

 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 93 % 100 % 6/7 

86 % 

Matematik 80 % 7/8 

88 % 

5/7 

71 % 

Modersmål   Saknas bedömning i 

arabiska 



 

Musik 93 % 100 % 6/7 

86 % 

NO 93 % 100 % 6/7 

86 % 

SO 93 % 100 % 6/7 

86 % 

Slöjd 100 % 100 % 100 % 

Svenska 83 % 

10/12 

6/7 

86 % 

 

4/5 

80 % 

Svenska A 1/3 

33 % 

1/1 

100 % 

1/2 

50 % 

Teknik    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Måluppfyllelsen är hög. Det är samma elev som återkommer 

när det gäller flera kunskapskrav. Eleven har annat modersmål och har tidigare gått i den 

internationella klassen i Tranemo. 

Analys av resultatet Vi upplever det svårt att lyckas med alla kunskapskrav i So och No då vi 

nästan helt saknar hjälp med översättning och studiehandledning . Vi behöver även utveckla vår 

flerspråkiga undervisning samt samverka med svenska som andraspråksundervisningen i alla 

ämnen.  

Åtgärder för utveckling: 

Utveckla svenska som andraspråksundervisningen och arbeta medvetet med ord och begrepp i alla 

ämnen, få till en bra flerspråkig undervisning. Erbjuda mer studiehandledning på skolan. 

Samverka med vårdnadshavarna runt våra elever med annat modersmål. Erbjuda fritidsplats och 

stötta dessa elever och vårdnadshavare i kontaken med svenska familjer. 

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. Delprov A är ett 

muntligt delprov som 

26/26 12/12 14/14 



 

genomförs i grupper om 

3-4 elever. Delprovet 

prövar samtliga 

förmågor. 

100 % 

27 elever är inskrivna i 

klassen. En elev har 

anpassad studiegång och 

går i den internationella 

klassen i Tranemo. 

100 % 100 % 

B. Delprov B består av 

uppgifter samlade kring 

ett tema. Eleverna ska ha 

tillgång till miniräknare. 

I delprovet prövas de 

flesta förmågorna. 

26/26 

100 % 

12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

C. Delprov C består av 

två längre uppgifter. 

Eleverna ska ha tillgång 

till miniräknare. I 

delprovet prövas de 

flesta förmågorna. 

26/26 

100 % 

12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

D Delprov D ska 

genomföras utan stöd av 

miniräknare. I delprovet 

prövas de flesta 

förmågorna. För de 

flesta uppgifter krävs i 

detta delprov att 

eleverna endast skriver 

svar. 

26/26 

100 % 

12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

E Delprov E består av 

uppgifter samlade kring 

samma tema som i 

delprov B. eleverna ska 

ha tillgång till 

miniräknare. I delprovet 

prövas de flesta 

förmågorna 

26/26 

100 % 

12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

Måluppfyllelse: Alla elever klarade samtliga delprov. Alla elever i år 6 klarade de nationella 

proven. Dock anser vi att problemlösningsstrategier, föra och följa matematiska resonemang, samt 

argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser är de områden inom matematik som flest 

har svårt för.  

Analys: Vi behöver utveckla vår undervisning när det gäller arbetet med problemlösning och skapa 

motivation för detta.  



 

Åtgärder för utveckling: 

Vi kommer att lägga mer tid på lektioner som enbart handlar om att hitta och träna bra strategier.  

 

Svenska 

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.  21/21 

100 % 

8/8 

100 % 

13/14 

100 % 

B.1 21/21 

100 % 

8/8 

100 % 

13/14 

100 % 

B.2 21/21 

100 % 

8/8 

100 % 

13/14 

100 % 

C.1 21/21 

100 % 

8/8 

100 % 

13/14 

100 % 

C.2 21/21 

100 % 

8/8 

100 % 

13/14 

100 % 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Samtliga elever klarade kravnivån. Det delmoment i nationella 

proven som var svårast för årets sexor var delprov C2, att skriva en artikel till en tidning. Många 

elever hade svårt att hålla rätt perspektiv (skriva i jagform), inte göra tempusbyten samt att hålla 

sig till det givna ämnet. Delproven som prövar läsa och tala klarade eleverna bra. Vi ser inga 

skillnader mellan pojkars och flickors skrivande vad gäller innehåll och kvalitet. Däremot ser vi att 

flickor överlag visar större vilja att uttrycka sig i skrift och har bättre handmotorik. 

Analys: 

Vi behöver träna ännu mer på att skriva texter med röd tråd, tydlig inledning, handling och avslut 

samt att verkligen hålla sig kvar vid ämnet. Eleverna behöver stöd i hur de bygger upp en text samt 

stöd i att upptäcka olika texters olika drag, få modeller att utgå ifrån. Vi behöver se till att 

skrivandet alltid är kopplat till ett ämne och sker i ett funktionellt sammanhang och inte ses ur ett 

lösryckt sammanhang med syftet att t.ex. träna grammatik, ordförråd eller stavning. 

Åtgärder för utveckling: 

Se under åtgärder för svenska, årskurs 3. 



 

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.  4/5 

80 % 

27 elever är inskrivna i 

klassen. En elev har 

anpassad studiegång och 

går i den internationella 

klassen i Tranemo. 

3/4 

75 % 

1/1 

100 % 

B. 1 4/5 

80 % 

3/4 

75 % 

1/1 

100 % 

B.2 4/5 

80 % 

3/4 

75 % 

1/1 

100 % 

C.1 4/5 

80 % 

3/4 

75 % 

1/1 

100 % 

C.2 4/5 

80 % 

3/4 

75 % 

1/1 

100 % 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Hög måluppfyllelse.  

Analys av resultatet (se analysmall!) Se ovan. 

Åtgärder för utveckling: Se ovan 

 

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.  25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

B. 1 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 



 

B.2 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

C 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Alla elever i årskurs 6 (utom en nyanländ elev) klarade minst 

godkänd nivå på samtliga delprov. 

Analys: Skriva på engelska är det som är svåraste för eleverna. Vi har under läsåret använt en del 

ämnesfördjupningstid till ämnet eftersom vi anser att timplanen innehåller för lite engelska. Målen 

i åtgärdsprogram har varit tydliga, konkreta och lätta att följa upp. 

Åtgärder för utveckling: 

Fortsätta att använda Help i engelskan för att ge elever med läs- och skrivsvårigheter ”kodnycklar” 

till hur de olika ljuden skrivs. Ägna tid åt engelska när det gäller ämnesfördjupning. 

Biologi 

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 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

B 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

C 25/26 

96 % 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

 

Måluppfyllelse: Måluppfyllelsen är hög. Flest elever fick provbetyget B, två elever fick A och tre 

elever E. 

Analys av resultatet: Det svåraste för eleverna i årets NP var att formulera sig i skrift med 

ämnesspecifika ord i oförberedda sammanhang. Åtgärder som vi tror kan hjälpa eleverna att bli 

säkrare på detta är att vi mer medvetet använder oss av rätt begrepp i vardagen vid olika tillfällen, 

låter eleverna skriva ner iakttagelser samt fokusera på likheter och skillnader.  Kamratrespons är en 

bra metod för att få eleverna att få syn på kvaliteter i texter och redovisningar. Även vid laborativt 

arbete behöver vi lägga tid på att jämföra elevers olika resultat och klä skillnader och likheter i ord. 

Det är också viktigt att få eleverna att inte nöja sig med ett resultat utan att motivera dem att 

fortsätta ställa frågor som går att undersöka med ett experiment.  



 

Vi tycker att det har varit ett lyft för NO-ämnet att under läsåret ha haft en ämneslärare som har 

kontroll på material osv. Önskvärt för framtiden är att NO-läraren även undervisar i svenska eller 

samverkar i större utsträckning då dessa ämnen behöver integreras mer. 

Åtgärder för utveckling: Själva bli än mer medvetna om vilka ord och begrepp vi bör använda i 

olika sammanhang. Medvetandegöra eleverna, få dem att jämföra, hitta likheter och skillnader. Få 

eleverna at ställa fler frågor, argumentera och motivera för sina svar och frågor. Arbeta med 

kamratrespons. Utveckla den flerspråkiga undervisning så att elever med annat modersmål får 

stöttning i ord, begrepp och modeller för hur naturvetenskapliga texter byggs upp. 

 

Religionskunskap 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov i årskurs 6 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1 25/26 

27 elever är inskrivna i 

klassen. En elev har 

anpassad studiegång och 

går i den internationella 

klassen i Tranemo. 

11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

Delprov 2 25/26  14/14 

100 % 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Måluppfyllelsen var hög alla elever klarade kravnivån. De 

flesta eleverna fick provbetyg C en elev fick A och en E. 

Analys: Det svåraste momentet var källkritik (att avgöra källors trovärdighet och användbarhet) 

och att motivera varför. Det var också svårt för eleverna att jämföra och ge likheter och skillnader 

på kristen religionsutövning förr och nu.  

Vi behöver prata mycket om varför olika källor är mer eller mindre lämpliga att använda, försöka 

hitta texter om samma ämne med olika innehåll och jämföra dessa samt analysera varför det finns 

skillnader (ålder, perspektiv, var den är skriven osv.) 

Våra nya läromedel (anpassade till Lgr 11) i So har bidragit positivt till vårt resultat. 

 

Åtgärder för utveckling: 

För att kunna arbeta mer med informationssökning på internet skulle vi behöva fler anslutna 

datorer. Vi kan även ta mer kontakt med biblioteket och få hjälp med olika källor samt använda och 

få hjälp av Mediapoolen bl.a. genom deras pedagogiska fönster. 



 

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 100 % 12/12  

100 % 

 14/14 

 100 % 

Engelska 96 % 11/12 

92 % 

14/14 

 

Hem- och 

konsumentkunskap 

100 % 12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

Idrott och hälsa 96 % 11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

Matematik 100 % 12/12 

100 % 

14/14 

100 % 

Modersmål  100 %  

Musik 96 % 11/12 

92 % 

14/14 

100 % 

NO 

Biologi 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

Fysik 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

Kemi 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

SO    

Geografi 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

Historia 96 % 11/12 100 % 



 

92 % 

Religionskunskap 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

Samhällskunskap 96 % 11/12 

92 % 

100 % 

Slöjd 100 % 100 % 100 % 

Svenska 100 % 100 % 100 % 

Svenska A 4/6 

 67 % 

2/5  

40 % 

*En flicka går ännu 

inte på skolan utan i 

den internationella 

klassen 

 

1/1  

100 % 

Modersmål 1/1 

100 % 

1/1 

100 % 

 

Teknik 96 % 11/12,92 % 100 % 

Meritvärde    

Måluppfyllelse (sammanfattande):Hög måluppfyllelse  

Analys: Det är samma elev som inte når en del av kunskapskraven. Eleven har tidigare inte läst 

engelska och kan heller inte simma (erbjudits extra badtid men tackat nej) samma elev har med 

hjälp av studiehandledning och översättning klarat de nationella proven i matematik.  

 

Åtgärder för utveckling: 

Var ännu mer tydlig till vårdnadshavare om kunskapskraven och vad som krävs för att få de olika 

betygen. Ta hjälp av modersmålslärare och tolk samt dela ut skriftlig information som finns på 

Skolverkets hemsida och är översatt till flera språk. 



 

TESTTILLF

ÄLLE 

HT. 

2009 

VT. 

2010 

FÖRÄNDRING 

PROCENT 

ENHETER 

EJ  

DEL-

TAGIT 

HT 

2010 

% 

VT. 

2011 

% 

EJ  

DEL-

TAGIT 

FÖRÄNDRING 

PROCENT 

ENHETER 

HT 

2011 

% 

VT 

2012 

FÖRÄNDRING 

PROCENT 

ENHETER 

EJ  

DEL-

TAGIT 

HT 

2012 

VT 

2013 

FÖRÄNRING 

PROCENT 

ENHETER 

EJ  

DELTAGIT 

F- klass 80 % 92 % +12  61  92   +31  90    X  90 Gör nu 

provet 

endast en 

gång 

 

Åk.1  90 % 93 % +3  96  97    98  98    93  96  +3  

Åk. 2 74 % 83 % +9  57  87  1 +30 72  81  +9  57 % 89  +32  

Åk 3 74 % 81 % +7  84  89   +5 72  89  +17  71  82  +11  

Åk 4 64 % 71 % +7  70  84   +14 74  85  +1  83 91 +8 2 

Åk 5 59 % 66 % +7  45  72  5 +27 66  76  +10  73  81  1 

Åk 6 79 % 91 % +7  62  68  2 +6 sakn

as 

84  

(71 

%) 

-  68  72  +4     2 

 

 

 
Resultat:  

Ser man på utvecklingen 2009 till 2013 årskursvis, så ser vi att i F-klassen klarar eleverna mer än 90 

% av uppgifterna och nivån är stabil (samma nivå alla år), De senaste tre åren klarar årskurs 1 

eleverna över 95 % av uppgifterna. I årskurs 2 och 3 klarar eleverna 85 % av uppgifterna 

(medelresultatet för åren 2009-2013), I åk 4 klarar eleverna 83 % av uppgifterna, om vi ser enbart till 

de senaste tre åren blir resultatet 87 %. I åk 5 klarar 76 % av eleverna uppgifterna (medelresultat 

2010-2013). I årskurs 6 klarar 78 % av eleverna uppgifterna (medelresultat 2010-2013). Vi kan se att 

resultatet över sikt från 2009 till 2013 har ökat i årskurs 1, 4 och 5. Störst ökning har fyrorna gjort 

från 71 % 2009 till ni 91 % alltså en ökning med 20 procentenheter. Femmorna har också ökat från 

66 % (2009) till nu 81 %, en ökning med 15 procentenheter. Årskurs 6 elevernas resultat varierar 

mellan åren och ett medel för de senaste tre åren visar att eleverna klarar 70-75 % av uppgifterna. 

 

Analys: 

Arbetet med vårt matematikprojekt har gett resultat i de flesta klasser. Förskolans arbete ger en 

säker grund. För att höja måluppfyllelsen generellt bör vi se över följande: 

Är arbetet i årskurs 1 repetition av sådant som elever redan kan, talområdet 1-10. Eleverna behöver 

tidigare få förståelse för positionssystemet. De behöver arbeta mycket och ofta med konkret 

material, bygga talen för att få förståelse. Vi behöver särskilt uppmärksamma talen mellan 10-20 

eftersom språket här kan vara förvirrande (femton, vi säger femman först). Vi behöver arbeta med 

kopplingen mellan språk och matematiskt symbolspråk i addition och subtraktion. Viktigt är att 



 

man i början är noga med språket i våra räknehändelser. Det är skillnad mellan 4+2 och 2+4 även 

om svaret är lika, viktigt för att förstå skillnaden mellan 8-2 och 2-8. Eleverna behöver förstå 

subtraktion göra jämförelser, vad ä skillnaden är, inte fastna i ett tänk där de låser sig vid att tänka 

”ta bort”. 

Det som 3: or och 4: or har haft svårt för är positionssystemet i olika sammanhang, (finns en 

koppling till tidigare undervisning). Det har också varit svårt med kopplingen multiplikation, 

subtraktion och matematiskt symbolspråk något som behöver arbetas konkret med för att få 

förståelsen. 

Eleverna behöver även tidigare få möta decimaltal och få förståelse för dem genom att arbeta 

konkret t.ex. med linjaler och 10-basmaterial. Vi ser även att eleverna inte riktigt vågar lita på sin 

egen förmåga att pröva lösningsmodeller. Elever hade t.ex. fel på 18+18 de fann inget sätt att ta sig 

an uppgiften.  

I årskurs 5 är det inom följande områden som problem uppstår, talmönster, positionssystemet, 

decimaltal samt beräkningar och att se sambanden mellan de fyra räknesätten. 

I årskurs 6 är det samma områden som i årskurs 5 men procent och beräkningar med bråk 

tillkommer. Viktigt blir att välja ut områden och arbeta konkret för att befästa förståelsen samt 

”peppa” elever att våga gripa sig an problem.  

 

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 

Bedömning saknas i 

arabiska, thai, ryska 

och finska. 

2 

 

2 2 

Årskurs 2 

Bedömning i serbiska 

felaktig 

6 3 1 

Årskurs 3 3 1 1 

Årskurs 4 

Eleverna saknar 

bedömning i 

somaliska, arabiska 

och finska 

7 

 

2 3 



 

Årskurs 5 

Bedömning i Romani 

saknas 

3 2 3 

Årskurs 6   1 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Även om det kan verka vara många elever i klasserna som 

missat något kunskapskrav så är det ändå få i förhållande till samtliga kunskapskrav. Många av 

dessa elever har endast ett kunskapskrav som de inte nått fullt ut och markeringen i omdömena 

visar nu att det är viktigt att ha dem i fokus. Av de elever som har missat ett kunskapskrav så 

handlar det oftast av ett kunskapskrav i matematik. 

Analys:  

Pedagogernas bedömning är att flera av eleverna med lite extra stöttning i klassen kommer att 

klara kunskapskraven. Några elever är anmälda till specialpedagog för läs- och skrivsvårigheter 

och har åtgärdsprogram. Det kunskapskrav som dessa elever har svårast för handlar om stavning. 

Några få elever har missat många (fler än 3) av kunskapskraven för dessa elever pågår parallella 

utredningar. 

Åtgärder för utveckling: Vi behöver fortsätta att vara tydliga med kunskapskraven och förtydliga 

dem för både elever och vårdnadshavare. Elever som endast har ett eller ett par kunskapskrav 

markerade i Infomentor (där pedagogen bedömer att det inte behövs göras en anmälan) bör få den 

informationen tidigt, viktigt blir att vårdnadshavre får dessa signaler långt innan omdömena 

skrivs. 

Resultat attitydundersökning 

 

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_LI_2001 

F_LI_2003 



 

Måluppfyllelse:Vårdnadshavarna har förtroende för personalen. 

Analys: Endast 58 % av vårdnadshavarna svarade på enkäten, det är därför svårt att göra en riktig 

analys.  

 

Åtgärder för utveckling: Säkerställa enkäthanteringen. Skolan behöver arbeta för att höja 

svarsfrekvensen. 

 

 

 

Resultat för elever födda 2003 

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

Stämmer helt och hållet 87 % 

Stämmer ganska bra 13 % 

Stämmer ganska dåligt  

0% 50% 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_LI_2001 

F_LI_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 

LI_2001 



 

Stämmer inte alls  

Vet ej  

 

 

Måluppfyllelse: Övervägande del håller med om att personalen har höga förväntningar på deras 

barn. En förälder håller dock inte med.Eleverna upplever att skolan förväntar sig att de ska nå 

målen i alla ämnen. 

 

Analys: se nedan 

 

 

 

 

 

 

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_LI_2001 

F_LI_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 

LI_2001 



 

Resultat från elever födda 2003 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 

Stämmer helt och hållet 80 % 

Stämmer ganska bra 13 % 

Stämmer ganska dåligt 7 % 

Stämmer inte alls  

Vet ej  

 

 

Måluppfyllelse: Övervägande del av vårdnadshavarna upplever att de får god information om 

deras barns utveckling. Någon vårdnadshavare håller dock inte med. Elevernas uppfattning 

speglar föräldrans mening. 

 

Analys: Se nedan 

 

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 

LI_2001 



 

 

 

Resultat för elever födda 2003 

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

Stämmer helt och hållet 80 % 

Stämmer ganska bra 13 % 

Stämmer ganska dåligt 7 % 

Stämmer inte alls  

Vet ej  

 

Måluppfyllelse: Övervägande del tycker att deras barn får den hjälp de behöver. En 

vårdnadshavare i vardera årskurs håller dock inte med.Två vårdnadshavre uppger att de inte vet 

om de får den information de behöver.Elevernas resultat speglar vårdnadshavarnas uppfattning. 

Analys se nedan 

 

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_LI_2001 

F_LI_2003 



 

 
 

Resultat för elever födda 2003 

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

Stämmer helt och hållet 86,666% 

Stämmer ganska bra 6,666% 

Stämmer ganska dåligt  

Stämmer inte alls 6,666% 

Vet ej  

 

Måluppfyllelse: Eleverna uppger att de tycker att skolarbetet gör dem nyfikna och ger dem lust att 

lära sig mer. En elev i vardera åldersgrupp håller inte med. 

 

 
 

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 

LI_2001 

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

Nej, jag har inte blivit diskriminerad 

Ja, på grund av att jag är pojke/flicka 

Ja, på grund av min etniska … 

Ja, på grund av min religion 

Ja, på grund av att jag har ett … 

Ja, på grund av min sexuelle läggning 

Ja, på grund av att han/hon inte … 

Vet ej 

Har du blivit diskriminerad? (diskriminering är när en 

vuxen eller en annan elev på skolan behandlar en elev 
sämre än andra elever på grund av vissa orsaker) 

Du kan välja flera svarsalternativ 

LI_2001 



 

 
  

 
 

 

Resultat för elever födda 2003 

Har du blivit diskriminerad? (diskriminering är när en vuxen eller en annan elev på skolan 

behandlar en elev sämre än andra elever på grund av vissa orsaker) Du kan välja flera 

alternativ 

Nej, jag har inte blivit diskriminerad 100 % 

 

Resultat 

Ingen av de yngre eleverna uppger att de blivit diskriminerde, bland de äldre eleverna uppger 78 

% att de inte blivit diskriminerade ,11 % vet ej och 11% (3 elever) uppger att de blivit 

diskriminerade. De uppger att det sker sällan och då det hänt har det gjorts av annan elev.En elev 

uppger att det sker ofta och att det beror på att den andre eleven inte tycker att eleven är som en 

flicka/pojke ska vara. 

 

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

Sällan 

Mindre ofta 

Ofta 

Om du svarat ja, hur ofta händer detta? 

LI_2001 

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

Av en elev 

Av en vuxen 

Om du svarat ja på föregående fråga. 
Blev du trakasserad av en vuxen eller en elev? (du 

kan välja båda svarsalternativen) 

LI_2001 



 

 

 

Analys för samtliga enkätfrågor: 

Svarsfrekvensen var låg när det gäller vårdnadshavarna endast 9 av 15 vårdnadshavare i årskurs 3 

svarade på enkäten. I årskurs 5 var det 12 av 21 som svarade.  

 

Åtgärder för utveckling: Skolan behöver arbeta för att höja svarsfrekvensen. Använda och visa 

frågorna vid utvecklingssamtalen, för att synliggöra att vi tycker att det är viktigt att få ta del av 

deras synpunkter och att vi använder resultatet för att förbättra oss. Fortsätta att vara tydliga med 

vad som förväntas av eleverna för att nå kunskapskraven samt arbeta för att tydliggöra 

utvecklingsmöjligheter, arbeta formativt. Avsätta tid för föräldrar som kan behöva enskild 

genomgång av kunskapskraven och arbeta för att alla vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i 

arbetet med deras barn. Fortsätta med vårt arbete när det gäller normer och värden se åtgärder 

under rubrik: Resultat Normer och värden 

 

4 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Vi har i år uppnått mycket goda resultat. 

 

Resultat: 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

Omorganisationen som genomfördes från höstterminstarten har inneburit att klasserna numera har 

en klassansvarig lärare som endast undervisar i ”sin” klass och i ett fåtal ämnen där läraren har 

behörighet. ”Ämnespedagogerna” undervisar i flera klasser men i färre ämnen och i de ämnen de 

har behörighet för. Jag upplever att undervisningen nått en högre kvalitet och att de flesta 

pedagogerna tycker att arbetsbördan lättat något.  

Vi har lagt mycket tid på implementeringen av Lgr 11 där mycket fokus varit att skapa förståelse 

för kunskapskraven och att samtala om betyg och bedömning. Vi har även tillsammans satt oss in i 

vad de Nationella proven ställer för krav på undervisningen. Vi har i olika grupper på områdes och 

kommunnivå bedömt elevernas resultat på de Nationella proven. 

I alla klasser genomför vi regelbundet tester i framförallt svenska och matematik där syftet är att 

hitta elever på ett tidigt stadium som behöver någon form att särskilt stöd så vi kan sätta in tidiga 

insatser och nyttja resurserna på ett flexibelt sätt. Testresultaten följs upp med en grundlig analys 

på våra Ae.  

Vi har haft ett väldigt bra läsår med ett gott klimat bland eleverna och de äldsta eleverna på skolan 

har varit mycket goda förebilder för de yngre eleverna.   De flesta eleverna känner sig trygga och 

trivs på skolan. I de klasser där trivsel och trygghet inte är 100%, arbetar man kommande läsår med 

fokus på att förbättra resultaten.  



 

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Under kommande läsår kommer vi att avsätta tid till pedagogerna för att arbeta fram 

grovplaneringar för ämnesövergripande undervisning.  

Vi kommer också att arbeta med svenskämnet som en del i övriga ämnen. Detta inleds i augusti 

med en föreläsning ”Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik” av Anniqa 

Sandell Ring (Nationellt centrum för svenska som andra språk).  

Vi behöver förbättra kartläggning och introduktionssamtal när det gäller nyanlända elever, för vi 

behöver veta mer om vad de har med sig och ta till vara deras erfarenheter på ett bättre sätt. Mer 

tid för studiehandledning på modersmålet och ett utökat samarbete med modersmålslärarna skulle 

betyda högre måluppfyllelse i de allra flesta fall. 

Vi behöver införa fler kontrollstationer för förskoleklass och åk 1 för att så tidigt som möjligt kunna 

sätta in rätt stöd. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


