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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Åldersblandade temadagar utifrån diskrimineringsgrunderna har givit ett gott klimat på skolan, 

där elever känner trygghet över åldersgränserna. 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

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

Antalet elever totalt 139 125 115 106 100 

Därav elever i förskoleklass 14 11 14 3 15 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

   19 17 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

   6 4 

Kommentar/analys: 

Antalet elever har sjunkit stadigt under några år och har fortsatt så även under innevarande läsår. 

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 

9,22 8,33 8,91 8,81 9,92 
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Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever i 

förskoleklass 

4,50 5,45 5,36 25 

 

4,0 

 

Totala antalet pedagogisk 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever  

   9,3 8,18 

Antalet i skolan verksam 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever 

   10,58 10,12 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

   11/13 10/13 

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: 

Antal tjänster minskar i takt med att elevantalet minskar. Dock upplevs det finnas olika brytpunkter. Vid ett 

visst antal elever och grupper krävs ett visst antal pedagoger. Detta gör att skolan blir dyr i drift. 

2.3 Ekonomiska resurser 

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

 Fskl-6  65873 68990 67484 67485 

7-9      

Undervisningskostnad/undervisningstimma    52,22 54,62 

Teknisk gruppstorlek    13,0 13,0 

 
Resultat: Kostnaden per elev är i princip exakt densamma som vid förra årets kvalitetsredovisning. 

Kostnaden per undervisningstimma har dock ökat något. 

Analys: Vid fortsatt minskat elevunderlag riskerar kostnaden per elev och undervisningstimma att 

öka. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: Både socialt och ekonomiskt kommer skolstrukturförändringen 

att ge positiva resultat. 
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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”) 

24 25 18 18 23 

Antalet elever per 

undervisningsdator 

5,6 5 7 8 4,3 

Kommentar/analys: 

Vid byten av datorer har stationära datorer bytts mot bärbara. Detta för att kunna utnyttja dem i 

det trådlösa nätverk vi hoppas kommer inom kort. 

 

3 Resultat 

 

3.1 Resultat Normer och värden 

 

3.1.1 Trivsel och trygghet 

Mål: Alla barn och alla vuxna på skolan ska känna sig trygga och alltid få ett respektfullt 

bemötande. 

Barn och vuxna tilltalar varandra med ett vårdat språk och på ett respektfullt sätt. 

 

Resultat: 
Måluppfyllelse: Nästan alla trivs mycket bra eller bra på Dalstorpskolan. 

 

 

Analys: Vi har ett bra klimat på skolan. Vi arbetar klassövergripande på olika temadagar. Under 

hösten hade vi planerade rastaktiviteter som leddes av pedagog, två dagar i veckan. I åk 5 har 

fältassistenten gjort besök, samt tillsammans med rektor kallat till föräldramöte. Detta, samt några 

förändringar i elevgruppen har gjort att klassen idag fungerar bra. Stora konflikter i klassen är näst 

intill obefintliga. 

 

Enligt trivselenkäten som gjorts enligt likabehandlingsplanen framgår att några av de yngsta 

eleverna känner sig trakasserade med ord.  

 

Åtgärder för utveckling: Vi fortsätter arbeta kontinuerligt för att motverka utanförskap. Vi 

fortsätter att planera för temadagar för hela skolan där vi arbetar med klassövergripande 

aktiviteter.  
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Vi utvecklar trivselenkäten om diskriminering, trakasseri och kränkningar. Den är fortfarande svår 

att fylla i och behöver förtydligas än mer. Frågorna ska ställas så att eleverna själva förstår dem. 

Det räcker med att vi vuxna på skolan känner till frågornas (diskrimineringsgrunderna) innebörd. 

Åk 3 och 5 behöver inte svara på den, då de svarar på kommunens enkät. 

 

 

 

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 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.Gruppuppgift: 

Geometriska begrepp 

 

11/11 3/3 8/8 

B. Statistik       

Skriftliga räknemetoder 

i addition och 

subtraktion. 

9/11 3/3 6/8 

C. Enkla bråk 

Uppdelning av tal 

11/11 3/3 8/8 

D. Geometriska 

begrepp 

11/11 3/3 8/8 

E. Taluppfattning 

Huvudräkning i 

addition och 

multiplikation 

10/11 3/3 7/8 

F. Enkla problem 9/11 3/3 6/8 

G. Mäta och uppskatta 

tid, uppskatta area 

10/11 3/3 7/8 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

Alla eleverna i klassen har gjort alla delproven. Måluppfyllelsen är god. Tre elever har inte nått alla 

delproven. En av eleverna (elev ett) har haft vuxenhjälp till att läsa uppgifterna. Eleven har sin egen 
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studiegång i matematik. Eleven klarade tre av sju delprov. Två av eleverna (elev två och tre) har 

inte klarat ett delprov var. 

Delprov A, D och C: 

Samtliga elever har nått kravnivån när det gäller Geometriska begrepp, delprov A och D, samt 

delprov C, Enkla bråk och uppdelning av tal. 

Delprov B: 

Två elever har inte nått kravnivån på delprov B, Statistik, Skriftliga metoder i addition och 

subtraktion.  

Elev ett har klarat statistikdelen, men inte de skriftliga räknemetoderna.  

Elev två har uppnått minst 14 poäng av totalt 20, men av dessa var inte 7 poäng i skriftlig 

uträkning. Eleven har klarat liknande uträkningar på andra delprov, men förstår inte vikten av att 

ställa upp talen riktigt. Eleven vill göra på sitt sätt. 

Delprov E: 

Elev ett har inte nått kravnivån på delprov E, Taluppfattning, Huvudräkning i addition och 

multiplikation. Eleven har klarat talens inbördes relation till varandra relativt bra, medan tallinjen 

upp till 1000 var alldeles för svår. Eleven klarade att förstå symbolernas värde och använda sig av 

dessa. Huvudräkningsdelen är eleven inte säker på. (Eleven har inte börjat med multiplikation 

ännu) 

Delprov F: 

Två elever har inte nått kravnivån på delprov F, Enkla problem.  

Elev ett hade noll poäng. Eleven har inte kommit så långt i sitt matematikarbete. 

Elev tre hade två poäng. Kravnivån låg på fem poäng. Eleven har tänkt rätt räknesätt, men missat 

på uppställningen. 

Delprov G: 

Elev ett har inte nått kravnivån på delprov G, Mäta och uppskatta tid, uppskatta area. Eleven kan 

klockan till viss del, men har inte tidsbegreppet. Eleven har inte arbetat med area. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Gruppen har haft matematik i ren år3-konstellation (10 elever). Dessutom har en elev haft en till en-

undervisning 60 minuter/vecka. En annan elev följer matematikundervisningen i år 4. 

 

Åtgärder för utveckling: 

En elev behöver få fortsatt en till en-undervisning. 

Pedagogerna ska fortsätta att planera, så att tillfällen ges för de elever som behöver arbeta med 

uppställningar och förstå vikten av att göra det på rätt sätt, samt arbeta med 

problemlösningsuppgifter, där de visar hur de löser uppgifterna. 
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Svenska 

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

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2012/13 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A. Tala 9/9 3/3 6/6 

B. Läsa – berättade text 8/8 3/3 5/5 

C. Läsa - faktatext 8/8 3/3 5/5 

D. Elevens högläsning 

(berättande text) 

8/8 3/3 5/5 

E. Läsa – Elevens 

textsamtal (berättande 

text) 

8/8 3/3 5/5 

F. Skriva – berättande 

text) 

8/9 3/3 5/6 

G. Skriva (utgår från 

den text som eleven 

skrivit i del F) 

8/9 3/3 5/6 

H. Skriva - faktatext 8/9 3/3 5/6 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Åtta av nio elever i klassen har gjort alla delproven. Måluppfyllelsen är god. En elev har nått 

delprov A – Tala. Resterande delmål B- H och dess kravnivå har eleven ej uppnått. I delarna B till E 

deltog eleven inte alls. 

Resterande åtta elever har klarat kravnivån i delproven A-H.   

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Eleven har inte kommit så långt i sin läsutveckling att den själv kan läsa dessa skönlitterära texter 

och faktatexter. Eleven har särskilda insatser i svenska. Eleven har en långsam läsning, men har 

inte några svårigheter att återberätta texter som är i hans egen läsnivå. Elevens skrivutveckling har 

inte kommit så långt att han når upp till kravnivån i år 3. 

 Övriga elever klarar av att skriva en faktatext (utifrån stödord från faktatexter som de läst) samt en 

berättande text, där de har förmåga till stavning och interpunktion. 

Åtgärder för utveckling: 

Eleven bör även i fortsättningen få extra vuxenstöd för att klara av sin studiegång, och bör få extra 

lästillfällen enskilt med en pedagog och i grupp, samt tyst läsning i helklass. Elevgruppen gynnas 

av mindre studiegrupper. Eleven har tidigare deltagit i en mindre grupp, med eleverna som har 

svenska som andraspråk, samt en elev som läser svenska.  
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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 

A. Tala 2/2  2/2 

B. Läsa – berättade text 2/2  2/2 

C. Läsa - faktatext 2/2  2/2 

D. Elevens högläsning 

(berättande text) 

2/2  2/2 

E. Läsa – Elevens 

textsamtal (berättande 

text) 

2/2  2/2 

F. Skriva – berättande 

text) 

2/2  2/2 

G. Skriva (utgår från 

den text som eleven 

skrivit i del F) 

2/2  2/2 

H. Skriva - faktatext 2/2  2/2 

    

    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Alla SVA-eleverna i klassen har gjort alla delproven. Måluppfyllelsen är god.      

De har klarat kravnivån i delproven A-H.   

 

 

 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Båda eleverna har klarat alla delprov. De klarar att läsa skönlitterära texter och återberätta dessa 

muntligt. Samma sak gäller faktatexterna. De klarar även av att skriva en faktatext (utifrån stödord 

från faktatexter som de läst) samt en berättande text, där de har förmåga till stavning och 

interpunktion. 
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Åtgärder för utveckling: 

Eleverna har tidigare deltagit i en mindre grupp, med två elever som har svenska. Eleverna gynnas 

av mindre studiegrupper. 

  

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 10/11 3/3 7/8 

Engelska 10/11 3/3 7/8 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa    

Matematik 10/11 3/3 7/8 

Modersmål    

Musik    

NO 11/11 3/3 8/8 

Biologi    

Fysik    

Kemi    

SO 10/11 3/3 7/8 

Geografi    

Historia    

Religionskunskap    

Samhällskunskap    

Slöjd    

Svenska 8/9 3/3 5/6 
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Svenska A 2/2  2/2 

Teknik    

 

    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Måluppfyllelsen är god i svenska, svenska som andraspråk, matematik och bild.    

En elev har inte nått ett kunskapskrav i bild. En elev har inte nått kunskapskraven i matematik, 

svenska, engelska och so. 

Det är god måluppfyllelse i no för år 3. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Eleven har särskilda stödinsatser. 

I no har en elev särskilda stödinsatser som läser texter och hjälper till med elevens dokumentation i 

ämnet. 

 

Åtgärder för utveckling: 

En elev behöver fortsatt stöd i sin utveckling i matematik, svenska och engelska. Arbetet med 

åtgärdsprogram fortsätter genom att vi ser resultat genom detta arbete.  

En elev behöver fortsatt stöd i no medläsning och sin dokumentation i ämnet. 

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-E  17/19 10/11 7/8 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Måluppfyllelsen är god på de nationella proven i matematik. 

De eleverna som inte nådde upp till kravnivån har arbetat med anpassat material under hela F-6 

perioden (åtgärdsprogram).  

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Eleverna lyckades över förväntat på proven och det beror delvis på att lärarens krav inte riktigt 

stämde överens med skolverkets krav. Det som eleverna överlag hade ganska svårt med var att se 

mönster (del c). Framförallt handlade det om att kunna följa och hitta fortsättningen på redan givna 

tal i en tabell.  Det eleverna också hade lite svårare för var att skriva fördjupade lösningar av ett 

problem t.ex. att lösa en uppgift med hjälp av ett uttryck eller ekvation.   
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Åtgärder för utveckling: 

Eleverna bör möta uppgifter av sådan karaktär som finns på de nationella proven. De behöver få 

förutsättningar att arbeta mer med mönster och ekvationer av olika slag.  Eleverna bör också 

verkligen få en större förståelse om varför det är viktigt att redovisa sin tankegång.  

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.  16/16 11/11 5/5 

B.1, 2 15/16 11/11 4/5 

    

C.1 14/16 9/11 5/5 

C.2 15/16 11/11 4/5 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Eleverna i år 6 har klarat kravnivån för svenska med undantag för två elever som med liten marginal inte 

uppnår kraven för läsförståelse. Nivån på den egna skrivproduktionen har över lag varit något låg och det är 

två elever som inte nått upp till kravnivån.  

Analys av resultatet: 

Den egna produktionen håller en låg nivå. Eleverna har svår att strukturera sina texter, det gäller både 

berättande text och faktatexter (förklarande och beskrivande). 

Ämnet för den berättande texten var svårt för eleverna att relatera till. Att skriva om en vunnen äventyrsresa 

gjorde att många fastnade i detaljer från själva flygresan. Sen blev det svårt att fortsätta. 

Åtgärder för utveckling: 

Undervisningen i svenska/sva måste inriktas på att träna att skriva egna texter samt läsförståelse. 

Man behöver lägga mycket tid till att prata om hur en text byggs upp, ge barnen mallar och idéer om hur olika 

texter kan struktureras. Att eleverna får bedöma andras texter skulle också kunna bidra till att det blir bättre 

texter. 

 

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 
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A.  4/4  4/4 

B. 1, 2 ¾  3/4 

    

C.1 ¾  3/4 

C.2 ¾  3/4 

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.  4/4  4/4 

B. 1, 2 ¾  3/4 

    

C.1 ¾  3/4 

C.2 ¾  3/4 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Våra elever med svenska som andra språk håller en god måluppfyllelse. Endast en elev har inte nått kravnivån 

för läsförståelse och egen skrivproduktion. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Den egna produktionen håller en låg nivå. Eleverna har svår att strukturera sina texter, det gäller både 

berättande text och faktatexter (förklarande och beskrivande). 

Åtgärder för utveckling: 

Undervisningen i svenska/sva måste inriktas på att träna att skriva egna texter samt läsförståelse. 

Ämnet för den berättande texten var svårt för eleverna att relatera till. Att skriva om en vunnen äventyrsresa 

gjorde att många fastnade i detaljer från själva flygresan. Sen blev det svårt att fortsätta. 

 

Engelska 

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

årskurs 6 

 

 

 Läsåret 2012/2013 
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Måluppfyllelse (sammanfattande): 

De flesta av eleverna når kravnivån med god marginal.  

En elev har mycket svårt att klara kravnivån på alla delar. Att uttrycka sig muntligt visade sig vara svårt för 

några elever. Måluppfyllelsen där är något i underkant. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Elever som inte klarar måluppfyllelsen har svårt med alla delar i engelska. Svårigheter att komma ihåg ord ger 

svårigheter att själv uttrycka sig och förstå när andra talar. 

Åtgärder för utveckling: 

Det vore önskvärt med intensivträning av de barn som tycker att det är svårt att lära in ett nytt språk.  

 

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 19/19 11/11 8/8 

2 19/19 11/11 8/8 

3 19/19 11/11 8/8 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): Väldigt god måluppfyllelse enligt kravnivån på proven. E nivån 

på kemiprovet låg på 25%.  

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Väldigt många elever skrev väldigt bra resultat på kemiprovet (C och högre). Elever som har god 

skriftlig förmåga gynnas av dessa prov, även de elever som har bra koll på specifika ord och 

begrepp. För att lyckas bra på provet var du även tvungen att kunna tolka uppgifter med mycket 

text samt kunna följa en instruktion. Som elev är det väldigt viktigt att kunna analysera och 

beskriva olika företeelser kunna tolka olika budskap.    

 

Åtgärder för utveckling: 

Delprov Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  17/19 11/11 6/8 

B 1 + B 2 17/19 10/11 7/8 

C 18/19 11/11 7/8 
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Eleverna ska fortsätta arbeta med att analysera och beskriva samt bli duktiga på att genomföra 

olika undersökningar. De behöver mer tid till att utveckla olika typer av undersökningar för att 

dessa ska bli mer tillförlitliga.  Det är också viktigt att eleverna arbetar med alla olika typer av 

kretslopp och att de lär sig använda rätt begrepp.  

 

Geografi/historia/religionskunskap/samhällskunskap 

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- 4 19/19 11/11 8/8 

    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Delproven i provet bedöms inte enskilt. Alla elever uppnår kravnivån för provet. Två elever hade 

problem med att förstå den text som måste läsas och förstås för att nå de högre poängen(betygen). 

De bedöms ligga lågt, på minsta kravnivå. 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

De elever som har haft svårt att svara på frågorna på en högre nivå har problem med sin 

läsförståelse, har ett begränsat ordförråd och/eller svårigheter att skriftligt uttrycka sina tankar och 

idéer.  

 

Åtgärder för utveckling: 

Undervisningen i SO ämnena måste ge eleverna möjligheter att förstå likheter och skillnader, 

förmåga att tänka, skriva, analytiskt utifrån olika samhällsproblem eller företeelser. 

 

 

 

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 19/19 11/11 8/8 
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Engelska 18/19 11/11 7/8 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 19/19 11/11 8/8 

Matematik 17/19 10/11 7/8 

Modersmål    

Musik 19/19 11/11 8/8 

NO    

Biologi 19/19 11/11 8/8 

Fysik 19/19 11/11 8/8 

Kemi 19/19 11/11 8/8 

SO    

Geografi 19/19 11/11 8/8 

Historia 19/19 11/11 8/8 

Religionskunskap 19/19 11/11 8/8 

Samhällskunskap 19/19 11/11 8/8 

Slöjd 19/19 11/11 8/8 

Svenska 15/16 11/11 4/5 

Svenska A 3/3  3/3 

Teknik 19/19 11/11 8/8 

Meritvärde    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Har varit god. Matematik och engelska är de ämnen som blir svåra att uppnå kravnivån för de 

elever som har svårigheter i sin inlärning. 

Analys av resultatet (se analysmall!) Kravnivån för godkänt på E-nivå i NO och SO ämnena är på 

en mycket enkel nivå och de flesta elever har goda möjligheter att nå den. 

Lägsta kravnivån är något svårare att nå i ämnena svenska, engelska och matematik.  

Åtgärder för utveckling: 

Mera tid på kärnämnena! Nivågruppering i matematik och engelska. 
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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 1/3   

Årskurs 2 1/15 1/15  

Årskurs 3  1/11 1/11 

Årskurs 4  2/15 1/15 

Årskurs 5  1/18  

Årskurs 6 1/19  1/19 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande):  

År 1: 

Gruppen har kommit igång bra med sin läsning och skrivning.  

En elev har inte uppnått målen för svenska som andra språk för år 1. 

År 2:  

Klassen som helhet är godkänd i läsningen. I skrivning är huvuddelen av klassen godkänd. 

En elev uppnår inte målen för delmålen lyssna och tala, samt en elev uppnår inte delmålen lyssna 

och tala och skrivning. 

En elev uppnår inte målen för matematik år 2. 

 

 

Analys av resultatet (se analysmall!)  

Sv år 1:  

Elev 1: har en språkstörning och har många ord och begrepp som eleven inte förstår. Eleven 

bedöms i svenska som andraspråk, har svårt att uttrycka och berätta olika vardagliga händelser. 

Elevens läsning och skrivning har däremot kommit igång bra. Flera elever i klassen har begränsat 

ordförråd och otydligt tal och de arbetar i en liten grupp med språkträning på olika sätt (detta 

gäller både år 1 och år 2). 

Ma år 1: 

Alla godkända. 
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Sv år 2:  

Läsförståelsen och skrivningen i klassen ligger på en godtagbar nivå.  

Elev 1: har en språkstörning. Eleven har inte alltid ork att fullfölja arbetet, och behöver hela tiden 

stöd att få en röd tråd i både skrivningen och det muntliga för att komma vidare i sitt arbete. 

Elev 2: har svag läsförståelse och svårigheter att få en röd tråd i sina berättelser – såväl muntliga 

som skriftliga. 

Ma år 2: 

Huvuddelen 14/15 uppnår målen för matematik i år 2. 

Elev 1: har en språkstörning och en numerisk svårighet att, t ex förstå positionssystemet. Har haft 

stora svårigheter att lära sig 10-kamraterna och talkamraterna. Har börjat se kopplingarna med att 

ta hjälp av tiokamraterna vid högre tal. Problemlösning och det logiska tänkandet är svårt – att följa 

en röd tråd eller att göra en sak i bestämd ordning. Följer år 1 i matematiken och det har fungerat 

bra. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Sv år 1:  

Blivande år 2 är en liten grupp med stor spridning i kunskaper och förmågor. De har ett behov att 

ha delningstid från år 3. Att vara i liten grupp har gynnat eleverna med språkstörning. Många 

begrepp hinner förklaras och man ser som pedagog när eleven har haft svårt att följa eller inte 

förstått något begrepp. Eleven behöver fortsätta ha riktad språkträning i liten grupp. Språk och 

begrepp tränas också i vanliga klassen och i Svenska som andraspråk. 

För att stödja eleven och gruppen behövs delningstimmar i 2-3:an.  För att nå måluppfyllelse i alla 

ämnen gäller det att arbeta strukturerat i blivande 2-3:an. Insatser har gjorts med stöttning några 

lektioner, som varvats mellan svenska och matematik. Detta behöver fortsätta.  

Sv år 2:  

Pga av de svårigheter, framför allt språkstörningar av olika slag,  några av våra elever har, är det en 

nödvändighet att kunna dela 1:an och 2:an vissa lektioner. För att nå måluppfyllelse i svenska är 

det viktigt att vi har resurser så att vi kan hjälpa de elever som behöver extra stöd med att förstå de 

texter vi arbetar med, komma igång och hålla igång sitt arbete. 

 

Ma år 2: 

Eleven i blivande år 3 ska fortsättningsvis följa matematikundervisningen tillsammans med 

blivande år 2, detta har varit en tillgång och nödvändighet för elevens förståelse och fortsatta 

matematikutveckling. Enskilt stöd i matematik vid ett tillfälle i veckan. Delningstid för blivande 2-3 

i matematik är nödvändigt för att eleverna ska nå målen. (eleverna med språkstörning behöver 

liten grupp för att befästa kunskaperna och nya begrepp). 

Åk 4: 12 av 15 elever har de förväntade kunskaperna för sin årskurs. 
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Analys av resultatet (se analysmall!)  

Åk 4: 2 elever har inte förväntade kunskaper i svenska och engelska.  

En av dessa elever har svårigheter med läsförståelsen. Läsflytet har blivit bättre men svårigheter 

med att läsa och förstå svenska texter ger även svårigheter i att läsa och förstå engelsk text.  

Eleven har även svårt att ”hitta ord” för att kunna formulera sig muntligt och skriftligt på engelska. 

Den andre eleven har först nu i fyran kommit gång på allvar med att skriva och skriver då oftast 

talspråk, det vill säga som det låter. Eleven kan formulera sig men har svårigheter med stavning 

och att använda skriftspråket. Detta till trots kan man se en positiv utveckling hos eleven.  

Att lära sig nya engelska ord och att stava dem är svårt. Eleven har också svårt att ”hitta ord” för 

att kunna formulera sig muntligt. 

En tredje elev har inte förväntade kunskaper i något ämne på grund av att eleven har haft stor 

giltig frånvaro under läsåret och därmed inte kunnat tillgodogöra sig all undervisning. Eleven har 

de senaste månaderna varit i skolan någon gång ibland hos specialpedagog och fått en-till-en 

undervisning. 

 

Åtgärder för utveckling: 

Åk 4: För de båda eleverna som inte uppnått förväntade kunskaper i svenska och engelska hoppas 

vi under något lektionstillfälle i veckan kunna ge extra hjälp i liten engelskgrupp. Där får eleverna 

möjlighet att prata mycket engelska och genom att använda spel i olika former lära sig nya ord och 

begrepp. 

När det gäller svenska kommer de båda eleverna bland annat att träna att läsa och skriva enligt 

Festina Lente-metoden. 

Elev nr 3 som inte uppnått några förväntade kunskaper kommer att delta i undervisning 

allteftersom hans kroppshälsa tillåter. I nuläget får han riktade insatser av specialpedagog och 

förväntas fortsätta med det tills han klarar att delta i klassundervisning. 

Åk 5:  

17 av 18 elever har de förväntade kunskaperna för sin årskurs. 

Analys av resultat: 

En elev visar inte förväntade kunskaper i engelska och matematik. Sen läsutveckling hos eleven har 

gjort att även engelska texter blivit svåra att läsa och förstå. Eleven har ett litet ordförråd beroende 

på svårigheter att minnas och att den egna drivkraften hos eleven saknas. Bristande ordförråd gör 

att även förståelse av talad engelska och att formulera sig själv, både muntligt och skriftligt, blir 

svårt.  

När det gäller matematiken visar eleven osäkerhet och även här svårigheter att minnas 

räknemetoder bl.a. 

Åtgärder för utveckling: 

Eleven fortsätter att arbeta enligt upprättat åtgärdsprogram i engelska och matematik. 
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När det gäller engelska kommer eleven att fortsätta få en-till-en-undervisning ca två 

lektioner/vecka. Eleven har här ett anpassat läromedel. 

Vid ca hälften av matematiklektionerna kommer en extra pedagog att finnas som stöd. Eleven får 

då möjlighet att få enskilda genomgångar och även visa/förklara/diskutera egna tankegångar. 

4 Resultat attitydundersökning 

År 5 

 

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

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag har det bra på min fritid 

DA_2001 

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

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Tranemo kommuns fritidsutbud är bra.(Både 
kommunens fritidsgårdar/ungdomsaktiviteter och 

föreningarnas utbud) 

DA_2001 
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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 

DA_2001 

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 

DA_2001 

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 

DA_2001 

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 

DA_2001 
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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 

DA_2001 

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 

DA_2001 

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 

DA_2001 

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 

DA_2001 
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Måluppfyllelse: Nästan alla trivs mycket bra eller bra på Dalstorpskolan. Måluppfyllelsen är god 

då eleverna vet vilka förväntningar de har på sig.  

 

 

Analys: Vi har ett bra klimat på skolan. Vi arbetar klassövergripande på olika temadagar. Under 

hösten hade vi planerade rastaktiviteter som leddes av pedagog, två dagar i veckan. I åk 5 har 

fältassistenten gjort besök, samt tillsammans med rektor kallat till föräldramöte. Detta, samt några 

förändringar i elevgruppen har gjort att klassen idag fungerar bra. Stora konflikter i klassen är näst 

intill obefintliga. 

Resultaten stämmer väl överens med skolans egna enkäter för samtliga klasser.  

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 

DA_2001 

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

Nej, jag har inte blivit trakasserad 
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 sexuella läggning 

Ja, på grund av att han/hon inte … 
Vet ej 

Har du blivit trakasserad? (Trakasserier är när en 
elev eller vuxen på skolan förföljer eller talar illa 

om en elev på grund av vissa orsaker) 

DA_2001 

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

Ja, jag har blivit kränkt 
Nej jag har inte blivit kränkt 

Vet ej 

Jag har blivit kränkt. (kränkande behandling är när 
någon elev eller vuxen behandlar dig på ett sätt 

som gör dig ledsen) 
 

DA_2001 
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Pedagogerna är duktiga på att tala om vilka kunskapskrav vi arbetar mot. Den nya läroplanen tar 

tid att arbeta in och det kan medföra att vissa elever känner sig osäkra inför uppgifterna.  

 

 

Åtgärder för utveckling: Vi fortsätter arbeta kontinuerligt för att motverka utanförskap. Vi 

fortsätter att planera för temadagar för hela skolan där vi arbetar med klassövergripande 

aktiviteter.  

Vi kan kanske bli bättre på att variera vår undervisning så att vi fångar alla elever när vi nu har lärt 

oss den nya läroplanen.  

År3 

 

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

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 

Stämmer inte alls 

Vet ej 

Jag har det bra på min fritid 

DA_2003 

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

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ganska bra 

Stämmer ganska dåligt 
Stämmer inte alls 

Vet ej 

Tranemo kommuns fritidsutbud är bra.(Både 
kommunens fritidsgårdar/ungdomsaktiviteter och 

föreningarnas utbud) 

DA_2003 
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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 

DA_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 

DA_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 

DA_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 

DA_2003 
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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 

DA_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 

DA_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 

DA_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 

DA_2003 
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Måluppfyllelse: 

De allra flesta eleverna trivs och är trygga, de vet även vad som förväntas av dem. 

 

Analys: 

Någon elev upplever inte att läraren förväntar sig att eleven ska nå målen och någon vet inte om 

den blivit kränkt. 

 

Resultatet är således positivt men det finns några detaljer att förtydliga. 

 

Åtgärder för utveckling: 

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 

DA_2003 

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

Nej, jag har inte blivit trakasserad 
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 sexuella läggning 

Ja, på grund av att han/hon inte … 
Vet ej 

Har du blivit trakasserad? (Trakasserier är när en 
elev eller vuxen på skolan förföljer eller talar illa 

om en elev på grund av vissa orsaker) 

DA_2003 

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

Ja, jag har blivit kränkt 
Nej jag har inte blivit kränkt 

Vet ej 

Jag har blivit kränkt. (kränkande behandling är när 
någon elev eller vuxen behandlar dig på ett sätt 

som gör dig ledsen) 
 

DA_2003 
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Vi arbetar för att ingen elev ska bli kränkt och dessutom veta om det. Alla elever ska dessutom 

känna att läraren förväntar sig att de ska lyckas. I detta arbete behöver vi arbeta i nära samarbete 

med föräldrarna. 

 

 

5 Rektors helhetsbedömning 

 
I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

De nationella målen har uppnåtts relativt väl.  

Resultat: 

Dalstorpskolan har en tradition av att nå målen väl, vilket gjorts även detta läsår. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

De elever som inte nått målen och inte uppnått godkända resultat på de nationella proven, har i de 

flesta fall ett bekymmer med språkstörning. Det finns ett mycket aktivt arbete för att kompensera 

eleverna för detta.  

Att hitt rätt nivå utifrån styrdokumenten har varit en svårighet under året. De nationella proven 

har hjälpt oss på rätt väg. Ett arbete har startat, där vi tillsammans arbetar fram arbetssätt och 

arbetsformer som vi hoppas ska leda till än högre måluppfyllelse. Detta gäller alla ämnen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Att ha en tradition av att nå målen väl och mycket väl, innebär att man inte får slå sig till ro. 

Dalstorps upptagningsområde har förändrats mycket de sista tio åren. Detta innebär att bemötande 

och pedagogik behöver vara flexibelt. 

Skapa arbetssätt och arbetsformer som ökar måluppfyllelsen för eleverna, samt söka samarbetet 

inom området då flera lärare är ensamma i sitt ämne eller sin årskurs. 
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