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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Beskrivning av verksamheten 
På Limmaredskolan går cirka 150 elever. Skolan ligger i Limmared cirka 6km utanför Tranemo 
tätort. I samhället bor cirka 2000 invånare och här finns Sveriges äldsta glasbruk. Vid glasbruket 
arbetar en stor del av befolkningen. I Limmared bor också en relativt stor andel med utländsk 
bakgrund vilket också präglar skolan. 
Många asylsökande/kommunplacerade elever har passerat genom skolan under läsårets gång. 

1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet 
Skolan är en F-6 års skola. Skolan är organiserad i två arbetslag. F-2, 3-6. Klasserna är 
åldershomogena. 

1.1.3 Beskrivning av förskoleklassens organisation 
Förskoleklassen är åldershomogen och bedriver sin verksamhet fyra dagar i veckan, fredagar är 
eleverna lediga. Förskoleklassen ingår i arbetslaget F-1-2 och samverkar med skolan kring 
gemensamma temadagar. 

1.1.4 Detta minns vi särskilt under året 
Beviljat bidrag för läsförståelseprojekt som har pågått under året med ett antal träffar 

Trivselkväll på Åsundsholm och hos Eva-Karin 

Temadag: Att skydda din framtid 

Banverket informerade om faror vid spårområden 

Skoljoggen 

Besök av Skolverket som gav oss goda omdömen 

Hela skolan firade Skolverkets positiva omdömen med tävlingar, tipspromenad och 
chokladpudding 

Lucia och julspel 

Trivselkväll på Hestraviken med personal skolan/ förskolan 

Interaktiva tavlor inköpta och introduktionskurs genomförd vid två tillfällen 

Teater, flera olika för olika åldrar 

Under året har pedagogerna besökt varandras klasser 

Vi har samarbete med kyrkan kring olika högtider 

Utedag vid Fåle med aktiviteter anordnande av kamratstödjare och årets kompis utsågs 

Besök på Navet 

Skridskoåkning i Nittorp 

Matteprojektpengar beviljades 
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Inköp av datorer till läs och skrivprojektet 

Öppet hus på skolan 

Skolan fick Boråstidningens bukett för arbetet, En skola för alla.  

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

Vi har genomfört vår utvärdering enligt en upprättad årsplan för uppföljning. Arbetet sker löpande 
under läsåret genom centrala och lokala enkäter, nationella prov och diagnoser samt elev och 
personalutvärderingar. Vi har haft gemensamma träffar då vi analyserat, reflekterat över 
arbetsinsatser, undervisning och resultat. I slutet av vårterminen skriver sexorna till rektor. De 
skriver en sammanfattning av deras tid på Limmaredskolan med syftet att berätta, föra fram 
tankar, eventuella idéer och förslag till förbättringar av Limmaredskolan. 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Förutsättningar: 

17 stycken bärbara datorer till arbetslaget F-3 har köpts in för Läsa, skriva, räkna pengar. Vi har nu 
bra möjligheter till att individanpassa övningar specifikt utifrån elevernas behov. Vi kan nu också 
på ett bättre sätt stödja elever med annat modersmål. Dessa elever får stöd av bild och ljud för att 
utveckla de begrepp som just de behöver för den grundläggande matematiken. 

I alla klassrum har interaktiva skrivtavlor installerats och pedagogerna har fått utbildning i 
tekniken runt dessa. Vi har sökt pengar från Skolverket för en fortsättning på matematikprojektet. 
Vi har blivit beviljade 265 500 kr. Syftet med projektet är att pedagogerna ska få stöd att utveckla 
undervisningen utifrån de bristområden som framkommit i analysen av elevtesterna. 

Lokalomorganisationen har gjort att klass 3-6 har samma rasttider med få konflikter och det har 
inte funnits behov av att ha olika rasttider. 

Idag finns en avdelning i biblioteket med böcker på andra språk och om andra kulturer. 

Idéer och lösningar till skolskogen och No - undervisningen har arbetats fram. 

Vi har fått schemat i bokbussen att fungera, åk 3-4-5 har fått längre tid i bokbussen. År 6 har valt att 
låna i skolans bibliotek samtidigt som de lånat klassuppsättningar av böcker från huvudbiblioteket. 

 

Arbetet i verksamheten: 
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Normer och värden: 

Vår likabehandlingsplan har presenterats för föräldrar på föräldramöte. Den finns nu i en 
elevversion på skolans hemsida och det finns även en engelsk version. Den är reviderad. 
Skolinspektionen hade vissa synpunkter och menar att planen inte fullt ut uppfyller författningens 
krav, vilket vi uppmärksammat i vår åtgärdsplan för Limmaredskolan. 

 

Utveckling och lärande: 

Eleverna upplever att de får den hjälp de behöver. 

Vi fick beröm för våra åtgärdsprogram av Skolinspektionen t.ex. för att det fanns en koppling 
mellan kartläggningen/utredningen och åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Åtgärderna var riktade 
till skolnivå och gruppnivå, det var undervisningen som skulle anpassas. Åtgärdsprogrammen var 
skrivna för elever i behov inte med behov. 

Alla elever på Limmaredskolan får skriftliga omdömen i alla ämnen som i sin tur leder till en 
individuell utvecklingsplan. Vi behöver fortfarande bli bättre på att beskriva vad eleverna behöver 
utveckla, arbeta mer formativt. Eleverna behöver vara säkra på vad som förväntas av dem i 
närmaste nästa steg. 

Vi är ännu inte helt i mål med att åtgärdsprogrammen och individuella utvecklingsplaner styr 
undervisningen och att det särskilda stödet ges i den ordinarie undervisningen i den grupp som 
eleverna vanligtvis arbetar i. Vi kommer att arbeta efter den åtgärdsplan som tagits fram för 
Limmaredskolan. 

 

Kunskaper: 

Vi har arbetat förebyggande med elever i förskoleklassen. Alla elever har blivit screenade. Extra 
stöd har satts in tidigt. Många elever har fått anpassade övningar i datorn direkt kopplade till deras 
testresultat. Eleverna i förskoleklassen har lyckats bra enligt t.ex. Bornholmstestet. 

Vi har arbetat med hur vi undervisar i läsförståelse enligt vår utvecklingsplan. Eleverna i åk 3-6 har 
blivit bättre på att veta hur de ska göra om de t.ex. inte förstår en text. Pedagogerna har hjälp dem 
att hitta strategier. Eleverna i både åk 3 och 5 har fått mycket bra resultat på de nationella proven 
när det gäller läsförståelse både när det gäller skönlitterär- och faktatext. 

När det gäller matematik har vi inte lyckats med vårt mål när det gäller resultatet för åk 3. 
Resultatet visar att samtliga elever klarat t.ex. området C- taluppfattning, D- huvudräkning, E- 
matematiska problem. De har även klarat G- delen, kommunikation och begrepp som var den del 
våra elever hade svårast för året innan. I år har många elever gjort sina fel inom talområdet, B- 
jämföra, mäta massa och tid. Viktigt blir att vi analyserar orsaker till detta, här handlar det om 
skolans undervisning. 

I år 5 är resultatet bra när det gäller matematik, elever som haft åtgärdsprogram under hela sin 
skoltid har lyckats. Någon elev har inte haft förutsättningar att nå målen och är under utredning. 
När det gäller resultatet i åk 5 blir det viktigt att analysera orsaker till det goda resultatet och lära 
av detta. 
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4 Förutsättningar 

Idéer och lösningar till skolskogen och No- undervisningen har presenterats vid arbetslagsmöte. 

Arbetet med att utveckla en ny skolskog i nära anslutning till skolan är påbörjad. Vi använder 
skogen bakom skolan mer nu. Skogen är röjd och eleverna har varit med och arbetat där. Rektor 
har informerat vaktmästaren angående stugan i skolskogen som behöver renoveras och försöker 
anlita extern hjälp. 

Alla klassrum har nu interaktiva tavlor och pedagoger har fått en introduktionskurs. Vi behöver gå 
vidare med den plan som utarbetades i samband med ansökan till Skolverket (steg 2), gällande 
interaktiva tavlor och laborativt material i matematik. 

 

4.1 Elever 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt 168 155 154 146 156 

Där av elever i förskoleklass 26 17 19 15 26 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska 

28 21 27 28 41 

Antal elever med annat 
modersmål än svenska som får 
modersmålstöd i skolan 

11 8 9 14 17 

 

Kommentar/analys: 

Vi har idag betydligt fler elever med annat modersmål. Flera olika språk, arabiska, somaliska, 
spanska, filipinska, serbokratiska, romani, litauiska, albanska, dari, franska, finska, makedoniska, 
persiska, pashto, kinesisk/vietnamesiska och thai. Av dessa går 8 stycken elever i F-klassen. 20 
elever i klasserna 1-6 bedöms enligt svenska som andraspråk. 
Elevantalet har ökat pga att förskoleklassen är stor. Skolan har under året kunnat erbjuda 
modersmålsundervisning i romani, somaliska, arabiska, serbokroatiska, bosniska, och albanska. 

 

4.2 Personal 
Avstämningsdatum 15/10 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever 
exkl. förskoleklass 

8,4 8,15 8,78 10,22 10,04 

Antalet pedagogisk personal 
(heltidstjänster) per 100 elever i 
förskoleklass 

5,2 7,65 6,84 8,66 5,20 
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Totala antalet pedagogisk 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever  

12.03 10,54 8,78 10,79 9,23 

Antalet i skolan verksam 
personal (heltidstjänster) per 
100 elever 

12,03 10,54 11,56 15,76 11,16 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för 
den undervisning de i 
huvudsak bedriver. 

94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 

Antal lärare med 
specialpedagogisk utbildning 
omfattande minst 90 p 

0 1 1 1 2 

Antal anställda per skolledare i 
rektorsområdet 

46,5 32 33,5 36 34,5 

 

Kommentar/analys: 

Antalet pedagogisk personal per 100 elever har minskat från föregående år. Elevantalet har ökat. 

 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2006 2007 2008 2009 2010 

Fskl-6 52412 52590 59302 60501 63402 

7-9      

Undervisningskostnad/undervisningstimmar    52,77 53,32 

Teknisk gruppstorlek    12,7 13,1 
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4.4 Materiella resurser  
 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

20 21 20 20 24 

Antalet elever per undervisningsdator 8,4 7,3 7,7 7,3 6,5 

 

Kommentar/analys: 

Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 
genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 
bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK J1. J2. J3. 

 
 
I vilken utsträckning  alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel , skolbibliotek 
läromedel , och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 
      
 
 1 2 3 4 5 6 

Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 
verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 
klassens och olika gruppers 

    x  

Kommentar: En del pedagoger upplever det är svårt att inte ha större grupprum intill klassrummet 
trots att vi har växlat klassrum för att de största klasserna ska få det största grupprummet. Förslag: 
Riva väggen mellan små grupprummen i huvudbyggnaden. 

Analys: Vi har fina lokaler på Limmaredskolan och vi är flexibla i användandet. Vi ser hela tiden 
möjligheter till att få det bättre. I detta arbete är det viktigt att vi gör kopplingar till elevernas 
måluppfyllelse. Vilka aktiviteter är bra att bedriva i grupprum? När är det bra att ha tillgång till 
grupprum? Skolinspektionen skriver i sin rapport att särskilt stöd ofta ges genom lösningar som är 
särskiljande, i form av exempelvis särskilda undervisningsgrupper. 
Skolverket skriver så här om detta: 
”Skolverket slår fast att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper måste vara tillfälliga och 
kontinuerligt utvärderas, annars kan så kallade inlåsningseffekter uppstå.” 
Med inlåsningseffekter menas att eleverna inte kommer vidare i sin kunskapsutveckling och inte 
får tillräckligt med utmaningar. Eleverna riskerar att stanna i grupperna trots att de skulle kunna 
byta till en annan nivå. En annan konsekvens av olika slags särlösningar kan vara att eleverna 
utsätts för stigmatisering. Risken är att lärarna sänker kraven och förväntningarna på eleverna. 
Samtidigt försämras elevernas motivation och syn på sig själva. Vidare visar både nationella och 
internationella studier enligt Skolverkets kunskapsöversikt att elevers resultat påverkas negativt 
med schablonmässiga särlösningar (Skolinspektionens rapport 2011:8 ). 
 

Värdera enligt följande skala: 
1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 
2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 
3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 
4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 
5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 
6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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Våra lokaler är säkra och i gott skick 

Kommentar: Vi har fina och väl underhållna lokaler. Spiraltrappan 
känns underdimensionerad, borde kanske vara en till varje våning. 

    x  

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö 

Kommentar: Vi använder skogen bakom skolan mer nu. Skogen är 
röjd och eleverna har varit med och arbetat där. Vi har goda 
möjligheter att utnyttja skolgårdsområdet till olika aktiviteter. Ett 
förslag är att fräscha upp grillplatsen bakom skolan. 

     x 

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel 

Kommentarer: Interaktiva skrivtavlor har installerats i alla klassrum 
och utbildning och programvaror till dessa är på gång. 

    x  

Kommentar: Det saknas aktuella läroböcker och faktaböcker för de äldre eleverna i 
klassuppsättning. Detta bidrar till att det kopieras väldigt mycket. 

Alla årskurser anser att läromedelsanslagen är för låga, de har inte ökat trots högre priser, vilket 
innebär att om man vill byta till mer aktuella läromedel i något ämne räcker inte pengarna. 

Analys: I de lägre klasserna upplever man att tillgången på konkret/laborativt material är god men 
när det gäller förbruknings- läromedel är det svårt att få pengar att räcka till. När det gälller 
läromedelsanslag behöver vi analysera användandet av läroböcker och göra kopplingar till vår 
måluppfyllelse. Vilken/vilka böcker ska vi satsa på och vilka läromedel ska vi undvika? 
 
Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsgranskning (rapport 2011:1) följande, 
Skolinspektionenens skolbesök visar att skolorna inte genomför några systematiska utvärderingar 
av läromedlen. Eleverna används i mycket få fall som en kunskapskälla kring läromedlens funktion 
och ges oftast inte heller möjlighet att utvärdera läromedlen eller delta, efter mognad och ålder, när 
skolan köper in eller tar fram nya läromedel. Skolbesöken visar dessutom att det på cirka två 
tredjedelar av de besökta skolorna inte förs något resonemang om läromedlen utifrån vare sig ett 
genus- eller etnicitetsperspektiv. 
 
Skolinspektionen (2011:1) har också sett exempel på undervisning som utformas på ett sätt som inte 
är godtagbart Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hänvisas till enklare texter, exempelvis 
avsnitt i ett läromedel med begränsade fakta, och till färre och/eller enklare arbetsuppgifter. Enligt 
dessa skolors personal är arbetet utformat så att eleverna har möjlighet att nå betyget Godkänt, 
men inte högre betyg. Personalen beskriver anpassningen som ett positivt sätt att underlätta för 
eleverna. Enligt Skolinspektionen är det inte godtagbart. All undervisning måste anpassas till de 
enskilda elevernas förutsättningar och behov, och utformas så att det ger dem möjligheter att nå 
optimala resultat. En verksamhet kan därför inte utformas så att elever i läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi får begränsade möjligheter att nå högre betyg än Godkänt till följd av 
bristande anpassning av material och uppgifter, eller bristande tillgång till alternativa verktyg, som 
exempelvis inlästa läromedel. 
 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer    x   
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Kommentarer: Elevdatas programvaror har inte uppdaterats och fungerar enbart delvis. De äldre 
eleverna skulle behöva fler nätanslutna datorer. De yngre har fått 17 nya datorer i (Skolverkets läsa 
-skriva, räkna pengar), vilket ökar användandet av datorer som i sin tur bör leda till ökad 
måluppfyllelse. 

Analys: Avtalet med elevdata och kommunikationen med It- avdelningen i kommunen har inte 
fungerat bl.a. p.g.a. sjukdom. Till hösten (oktober) kommer avtalen förmodligen att skrivas om. En 
administrativt ansvrig på kommunen kommer att ha ansvar för kontraktskrivandet och samarbetet 
med It. Ansvaret kommer att ske i samråd med en av specialpedagogerna som i sin tur kommer att 
bevaka innehållet i programmen och sprida information till de övriga specialpedagogerna. 
Förhppningsvis kommer kommunikationen med It fungera, vilket är en grundförutsättning. 

Skolinspektionen skriver i sin kvalitetsgranskning (rapport 2011:8) 
”Att eleverna inte använder kompenserande verktyg kan bero på bristande tillgång eller på att systemen 
uppfattas som besvärliga, till exempel därför att lärarna måste boka datorer i förväg. En annan förklaring kan 
vara att eleverna inte har fått tillräcklig information och möjlighet 
att öva sig att använda de alternativa verktygen, eller att lärarna inte alltid har kompetens i hur sådana 
verktyg fungerar och kan användas i olika ämnen. I ungefär hälften av skolorna beskriver elever, och ibland 
även lärare, att elever inte vill använda alternativa verktyg, antingen för att de uppfattar det som utpekande 
eller för att de inte anser sig behöva dem”. 
 

På Limmaredskolan ska inte tekniken vara något större hinder för de elever som är i specifika 
behov, eftersom vi har bärbara datorer där de senaste programmen är inlagda. En svårighet kan 
vara att skriva ut eller om eleven behöver gå ut på nätet. 

Specialpedagogen behöver avsätta tid till att vara i klasserna och hjälpa till med att få det att 
fungera. Vi får även se till att fler pedagoger får utbildning i de program som kommunen 
bestämmer sig för. I avtalen ingår viss utbildning. 

När det gäller användandet av kompenserande verktyg i den ordinarie undervisningen t.ex., cd-
ord, talsyntes, SpellRight osv. är nog vårt största hinder vi själva. Vi behöver få en djupare 
förståelse för vad det innebär att vara i (som Skolverket nu skriver) läs- och skrivsvårigheter samt 
arbeta med vår egen inställning till problemet. Vår inställning påverkar eleverna. 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs   x    

Kommentarer: Bibliotekslokalen har används som klassrum/grupprum större delen av skoldagen, 
vilket har begränsat användandet av biblioteket som en pedagogisk resurs. 

Inventering av litteratur om andra kulturer är gjord och en särskild hylla med dessa finns nu i 
biblioteket. 

Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 
bibliotek kan erbjuda 

    x  

Kommentarer: Tranemo bibliotek servar med bokbuss, boklådor, bokprat, temalådor, arbetet kring 
6-årsboken. 

Utrustning och materiel för laborativa och experimentella 
läroprocesser finns tillgängliga i den dagliga verksamheten  

     x 
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Kommentarer: Laborativt mattematerial finns i alla klasser. År 3-6 efterlyser ett gemensamt 
”materialrum”. Vi har interaktiva tavlor i alla klassrum. 

 
Sammanfattande resultat: 

Vi upplever i stort att vi har gott om materiella resurser förutom när det gäller lärböcker och vi 
önskar fler nätanslutna datorer. 

Åtgärder: Troligtvis kommer vi att behöva biblioteket som klassrum för de yngre eleverna under 
nästa år. På eftermiddagen har de äldre eleverna tillgång till bibliotekslokalerna. Eftersom det i 
nästa åk 1 kommer att vara ca 27 elever kommer vi att behöva grupprummet vid biblioteket till 
lågstadiet. Förslag är att musikskolan använder fritidshemmets lokaler under skoltid. 

I början av maj bör det ordnas en läromedelskonferens där prioriteringar av läromedelsinköp görs 
för hela skolan, samtidigt som en fördjupad diskussion bör föras enligt ovan. 

Specialpedagogen är med i klasserna och stöttar pedagogerna i användandet av kompenserande 
verktyg. Under våren satsar vi på utbildning i de program som finns enligt avtalet.  
Vi behöver se över hur vi ska öka datoranvändandet i klasserna framförallt för elever som behöver 
kompensernde verktyg. Behöver pedagogerna handledning i användandet? Behöver vi fler 
skrivare? 

Vi behöver gå vidare i våra diskussioner om ett gemensamt materialrum för bild, hemkunskap, NO 
och musik. 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever blir sedda och respekterade. (redovisas årligen) 

Alla elever känner trygghet, tillit och trivsel (redovisas årligen) 
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Resultat: 100 % av eleverna i både åk 3 och 5 instämmer helt eller delvis att de känner trygghet. 

Analys: Vi har ökat vår måluppfyllelse från tidigare år men vi har inte nått målet med att alla alltid 
känner trygget. 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
Alla våra elever ska uppleva att de blir sedda och respekterade varje dag 
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Resultat: 100 % av flickorna och 90 % av pojkarna i åk 3 uppger att de trivs i skolan. 100 % av 
flickorna och 89 % av pojkarna i åk 5 uppger att de trivs i skolan. 

 

Analys: Trivseln är hög på skolan men något lägre bland pojkarna. I båda klasserna finns en till två 
elever som uppger att de inte riktigt trivs. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi fortsätter med kamratstödjare och gemensamma aktivitetsdagar (Fåledagen). Kamratstödjarna 
fortsätter samarbetet med F-2. 
Vi fortsätter att fördjupa våra relationer med elverna och strävar efter det som Skolinspektionen 
beskriver sker på skolor med goda resultat. 
”Stämningen på dessa skolor präglas av en ömsesidig respekt och nära relationer. Lärarna visar ett stort 
intresse för elevernas vardag och skolsituation. Vidare vistas de vuxna på skolan ofta tillsammans med 
eleverna även utanför lektionerna. Lärarna finns med i korridorerna och har små informella samtal där 
eleverna bekräftas och blir sedda” (rapport 2011:14). 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 
(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra diskriminering eller annan kränkande 
behandlig?) 
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Resultat: Vår Likabehandlingsplan uppfyller inte författningens krav fullt ut enligt 
Skolinspektionen. 

Analys: Planen behöver förstärkas med hur kartläggning, åtgärder och hur uppföljning genomförs. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar efter den åtgärdsplan som tagits fram för Limmaredskolan. 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever får den hjälp de behöver (redovisas 2009 och 2011) 

Eleverna upplever att bedömning och betygsättning är likvärdig(redovisas 2009 och 2011) 
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Resultat: 

100 % av flickorna och 99 % av pojkarna i åk 3 upplever att de får den hjälp de behöver. 99 % av 
flickorna och 88 % av pojkarna i åk 5 upplever att de får den hjälp de behöver. 

Analys: Övervägande del av eleverna på skolan anser att lärarna hjälper dem med skolarbetet om 
de behöver det. 5 % av eleverna i åk 3 och 5 tycker inte att de får hjälp när de behöver det. 

Se åtgärder under 5.2.1 
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5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 09/10: 
• Åtgärderna i åtgärdsprogrammen styr undervisningen och är ett aktivt redskap, samtliga berörda i 

åtgärdsprogrammen medverkar till att förverkliga dem. 

Resultat: Skolinspektionen gav beröm för Limmaredskolans åtgärdsprogram de följer Skolverkets 
riktlinjer som bl.a. pekar på att åtgärderna ges inom den ordinarie undervisningsgruppen och att 
åtgärderna handlar om hur undervisningen tillrättaläggs och anpassas för eleverna. 

Bland de yngre eleverna styr åtgärdsprogrammen undervisningen. Pedagogerna har varit noga 
med att följa upp och utvärdera åtgärderna med täta uppföljningar 6-8 veckor. Åtgärderna har 
varit verkningsfyllda och samtliga berörda har kunnat följa elevernas framsteg. I förskoleklassen 
har elever i svårigheter uppmärksammats tidigt bl.a. genom testning med Provia-testet och utifrån 
Bornholmsarbete. Eleverna har fått åtgärdsprogram och särskilda åtgärder har satts in t.ex. har man 
jobbat med ord- och begreppsförståelse för att bearbeta den grundläggande matematikförståelsen. 
Pedagogerna och specialpedagogen har även träffat en del föräldrar och gått igenom testresultatet 
samt gett exempel på hur de som föräldrar kan träna begreppen i vardagen hemma. Detta mottogs 
mycket väl av föräldrarna som tyckte att de fick en annan syn på matematik – ”Är det här matte, 
det är ju svenska”. Eleverna i förskoleklassen har följts upp med Bornholmstestet och resultat är 
bra, medel för gruppen är 32,2/35. Pedagogerna i årskurserna 5 och 6 upplever det svårt att få till de 
särskilda stödåtgärderna inom den ordinarie undervisningen. Pedagogerna uppger att 
åtgärdsprogrammen varit mycket ambitiösa och innehållit många åtgärder som varit svåra att 
genomföra i klassrummet. 

 

Analys:  
Vi behöver fördjupa oss i hur vi ska få åtgärdsprogrammen att styra undervisningen i åk. 5-6. 
Skolan bör utveckla arbetet med särskilt stöd så att sådant stöd i första hand ges inom den 
ordinarie klassens ram. 
Skolinspektionen skriver i sin rapport (2011:8)”Det viktigt att kartläggningar och utredningar belyser 
förhållanden på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. Samtal utifrån resultat av kartläggningar och 
utredningar behöver också tas på större allvar, vilket i sin tur förutsätter att det finns en väl fungerande 
samverkan mellan kartläggande och utredande personer och dem som står mitt i skolans vardag – lärarna. 
Det är lärarna som ska omsätta de råd och rekommendationer som ges till fungerande pedagogiska insatser. 
För att alla involverade professioner ska kunna tala samma språk och förstå varandra kan det behövas 
kompetensutveckling”. 
Vi behöver komma ifrån tänket med ”svagpresterande” elever i särsilda undervisningsgrupper och 
i stället ägna tid till hur vi kan arbeta mer individanpassat utifrån var och ens behov. 
Vi behöver även skapa rutiner för hur vi ska agera då elever har mycket ströfrånvaro. Skolan 
behöver även bli snabbare med att få till samarbete med socialtjänsten då det är uppenbart att 
eleven inte har förutsättningar att nå målen p.g.a. dåliga hemförhållanden. 
Vi har påbörjat ett visst samarbete med modersmålslärarna när det gäller elever med 
åtgärdsprogram och det har gett positivt resultat, detta arbete bör utvecklas. 
 

Åtgärder: 

Specialpedagogen stöttar pedagogerna i att översätta utredningen i aktiv handling. 
Riktlinjer och rutiner för hur vi ska hantera elevers frånvaro arbetas fram i kommunens centrala 
elevhälsogrupp (CEHG). 
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Rektor följer upp och sätter sig in i hur åtgärderna åtgärdsprogrammen fungerar genom att besöka 
klasserna. 
Alla pedagogiska planeringar innehåller ett specialpedagogiskt perspektiv. 
Rutiner skapas för hur vi ska utreda elever i/med social problematik. 
Vi försöker få igång ett större samarbete med modersmålslärare runt åtgärdsprogram. 
Vi ser till att tekniken fungerar (datorer, skrivare, program) och att alla elever får möjlighet att 
använda tekniken. Tekniken ska finnas där eleven vanligtvis arbetar. Eleven ska inte behöva gå 
iväg någon annanstans (jämför, glasögon behövs i alla ämnen). 
Vi ser till att det finns minst en pedagog i varje klass som känner sig säker på och kan hantera 
kompenserande verktyg (ordnar utbildning). 
Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hur var det förr 
och hur kan det vara idag? Pedaogerna får ta del av hur en Logos- utredning går till. 
Vi arbetar fram ett ”datorkörkort” för de yngre år 1 och 2. 
Flera pedagoger får utbildning i teckenkommunikation. 
 
Mål för pedagogerna: 

• Elevernas kunskaper är dokumenterade i Podb och utgör grund för IUP som i sin tur är grund för 
planering av undervisningen. 

 

Resultat: 

Limmaredskolan dokumenterar elevernas kunskaper i InfoMentor (tidigare podb). Eleverna får 
skriftliga omdömen i varje ämne något som även konstaterades av Skolinspektionen. De skriftliga 
omdömena bildar underlag för elevernas IUP. Enligt Skolinspektionen följer Limmaredskolan 
Skolverkets allmänna råd när det gäller IUP: er. Vi kan se att arbetet med att utveckla skrivandet 
både när det gäller skriftliga omdömen och att upprätta individuella utvecklingsplaner på skolan 
har gett bra resultat. När det gäller det praktiska arbetet ute i klasserna, att få IUP: er ”levande” i 
vardagen ser det olika ut, några klasser har kommit längre än andra. 

 
Mål för elever: 

• Eleven vet vad den kan och förstår vad som förväntas av dem för fortsatt utveckling 
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Limmaredskolan

Åk 5

Åk 3

 
 
Resultat: 82 % av pojkarna och 71 % av flickorna i år 3 vet eller vet ganska bra om vad de ska 
kunna för att nå målen. 4 elever i år 3 svarar att de inte vet. 
89 % av pojkarna och 100 % av flickorna i år 5 vet vad de ska kunna för att nå målen. 
 
Analys: Se nedan 
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Resultat: 

72 % av flickorna och 63 % av pojkarna i åk 3 upplever att de får veta hur det går för dem i 
skolarbetet. 76 % av flickorna och 43 % av pojkarna i åk 5 upplever att de får veta hur det går för 
dem i skolarbetet. Drygt en tredjedel av pojkarna i åk 5 uppger att de inte får veta hur det går för 
dem i skolarbetet. 

Analys: se nedan 
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Resultat: 57 % av flickorna och 82 % av pojkarna i år 3 upplever att läraren förväntar sig att de ska 
nå målen. 40 % av flickorna svarar att de inte vet. 

I åk 5 svarar 100 % av flickorna och 89 % av pojkarna att läraren förväntar sig att de ska nå målen. 

 
Analys: De flesta eleverna på Limmaredskolan känner till vad de ska kunna för att nå målen, det 
finns dock ett antal elever som inte vet. Limmaredskolan har länge varit bra på att synliggöra 
målen för eleverna. Arbetet med Lgr 11 och att utarbeta lokala pedagogiska planeringar har 
påbörjats. Detta arbete bör leda till att vi även utvecklar vår förmåga att ge eleverna återkommande 
feedback. Eleverna får i dag inte tillräckligt stöd i att utvecklas mot målen. Vi behöver utveckla vår 
förmåga att använda formativ bedömning. Vi behöver även se över rutiner för när vi ska ha 
utvecklingssamtal, kanske har desssa kommit sent? 
 
Mycket viktigt är att vi i handling visar att vi tror och förutsätter att alla elever kan nå målen. 
Skolinspektionen skriver (2011:14) ”Såväl internationell som nationell forskning visar att det är av stor 
betydelse att både lärare och rektorer har höga förväntningar på eleverna. I de skolor där lärarna har höga 
förväntningar presterar eleverna mer än vad som skulle kunna förväntas av dem utifrån deras 
socioekonomiska bakgrund. Höga förväntningar ger motiverade elever och högre resultat.” 
 
”På de skolor som haft låga resultat under flera år beskriver många lärare och rektorer i granskningen skolan 
som annorlunda. Med hänvisning till elevernas sociala eller kulturella bakgrund menar de att eleverna inte 
kan förväntas prestera lika bra som elever på andra skolor. Exempelvis är det vanligt att rektorer och lärare 
förklarar sjunkande eller sedan länge dåliga resultat med att eleverna ska arbeta i den lokala industrin eller 
att föräldrarna heller inte studerade. Andra förklaringar kan vara att hockeyträning går före läxläsning. Ofta 
uttrycks dessa förklaringar som ett sakligt konstaterande – något som skolan har nöjt sig med sedan länge. 
Gemensamt för dessa förklaringsmodeller är att skolan inte tar sitt ansvar. Skolan resonerar i dessa fall inte 
över sina resultat utifrån vad skolan kan göra, utan förlägger allt ansvar utanför skolan.” 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att behöva ägna mycket tid åt pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11. 

Nyckelpersoner kommer att ge återkommande information i arbetet med pedaogogiska 
planeringar och arbetet med bedömning. 

InfoMentoransvarig och specialpedagog kommer att hjälpa till med datorprogrammets innehåll. 

Arbeta med värdegrundsfrågor - våra egna förväntningar. 
 

Kunskaper – Utbildningsresultat Mål i matematik: 

Fler elever når de nationella kunskapsmålen 

Höja andelen elever i åk 3 och 5 som uppnår målen i samtliga delprov i de nationella proven. 

Eleverna i år F-6 klarar att lösa testen som har att göra med förståelse för tal, (”Förstå och använda tal”) av 
Mc Intosh. A. (2008). 

F-1 klarar uppgifterna 1-10 i test 1 

F-1 klarar uppgifterna 1-10 i test 1 

År 2 klarar uppgifterna 1-9 i test 2 

År 3 klarar uppgifterna 1-11 i test 3 

År 4 klarar uppgifterna 1-11 i test 4 

År 5 klarar uppgifterna 1-18 i test 5 

År 6 klarar uppgifterna 1-15 i test 6 

• Eleverna får tid att muntligt diskutera och argumentera för sina och andras problemlösningar. 

Testtillfälle Ht. 2009 Vt. 2010 Förändring Ht.2010 Vt.2011 Ej 
deltagit 

förändring 

F- klass 80 % 92 % +12 % 61 % 92 %  +31 % 
Åk.1  90 % 93 % +3 % 96 % 97 %  +1 % 
Åk. 2 74 % 83 % +9 % 57 % 87 % 1 elev +30 % 
Åk 3 74 % 81 % +7 % 84 % 89 %  +5 % 
Åk 4 64 % 71 % +7 % 70 % 84 %  +14 % 
Åk 5 59 % 66 % +7 % 45 % 72 % 5 elever +27 % 
Åk 6 79 % 91 % +7 % 62 % 68 % 2 elever +6 % 
 
Resultat:  
Alla årskurser har i år ett förbättrat resultat jämfört med tidigare år, förutom åk 6. Tiden mellan 
mätningarna har i år varit längre. Förskoleklassens resultat är nu högt och de har under året 
utvecklats mycket 31 %. De hade ett lågt resultat från början. Åk 1 hade ett högt resultat från 
början, vilket visar att förskolans arbete skapat en hållbar förståelse. När vi ser på 2:ornas resultat 
är det ganska lågt i början och det krävdes en kraftig höjning för att få ett bra resultat på våren. 
3:orna har i år haft ett högre resultat när de började och då också kunnat få ett bättre resultat i 
slutet. 4:orna har haft ganska lågt resultat när de började men har i år fått ett bättre resultat än förra 
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året. 5:orna har haft lägst resultat i början under de båda åren men har i år ökat kraftigt 27 %. Åk 6 
har i år ett lågt resultat med en liten ökning på våren. 

 

Analys: 

Arbetet med vårt matematikprojekt har gett resultat i de flesta klasser. Förskolans arbete ger en 
säker grund. Vi bör se över arbetet i åk 1, kanske är för mycket av detta arbete repetition av sådant 
som elever redan kan, talområdet 1-10. Eleverna behöver tidigare få förståelse för 
positionssystemet och bli säkra på 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 skillnden mellan 8-2 
och 2-8. De gör även fel på talmönster och förväxlar det med geometriska mönster. 

Åk 4 började på ett lägre resultat än det som de hade i åk 3, vilket tyder på att viss kunskap var 
osäker. Det som 3:or och 4:or har haft svårt för är positionssytemet i olika sammanhang särskilt 
svårt har det varit att se sambandet då det gäller uträkning av födelseår. Det har också varit svårt 
med kopplingen multiplikation, subtraktion och matematiskt symbolspråk. Här blir det viktigt att 
se över läromedlet, mellanled i olika former ställer till det för eleverna och de blandar ihop flera 
olika sätt att tänka. 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. Förståelsen för att bråk alltid handlar om likadelning oavsett vad 
det är som delas är viktig. Eleverna behöver möta bråk i många olika konkreta sammanhang. 

I åk 5 är det inom följande områden som problem uppstår, talmönster, positionssystemet, tallinjen 
(upp till 10 000) men även med bråktal, och decimaltal samt beräkningar och att se sambanden 
mellan de fyra räknesätten. 

I åk 6 är det samma områden som i åk 5 men procent och beräkningar med bråk tillkommer. 

 

Sammanfattande analys 

Från åk 3 och uppåt sker mycket av räknandet i böcker vilket leder till att vissa moment inte alltid 
kommer med. Vi behöver bli bättre på att använda oss av Skolverkets Diamantdiagnoser både 
summativt och formativt för att utveckla bättre målfokus. Alla pedagoger bör analysera sina 
testresultat och arbeta med de undervisningsförslag som handboken ”Förstå och använda tal” ger.  
Eleverna behöver arbeta mer praktiskt för att få en hållbar talförståelse. Talområdet bör även 
utvidgas i samtliga årskurser. Alla på skolan behöver uppmuntra eleverna att gripa sig an 
uppgifter, vi behöver uppmuntra flera olika lösningsmodeller. Att jämföra och uppskatta är något 
som hela skolan behöver arbeta med. Viktigt är att alla elever utvecklar egna referenspunkter t.ex. 
veta hur långa de är, vad de väger, hur hög en dörr är mm. 

 
Mål i svenska 

• Eleverna känner till olika läsförståelsestrategier. 
• Eleverna använder sig av olika läsförståelsestrategier. 
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Resultat: Vi har ökat vår medvetenhet och kunskap om läsförståelse och genomfört 
läsförståelseutbildningen som planerat. Flera elever ger flera exempel på läsförståelsestrategier. I 
någon klass ger eleverna exempel på strategier som är direkt kopplade till de konkreta modeller 
som tagits upp i boken ”Att undervisa i läsförståelse”. Följande exempel är hämtade ur 
elevenkäterna för klasserna 3-6. 

Vad kan du göra för att förstå en text? 

Jag: 

– frågar en kompis, förälder eller fröken om det är något jag inte förstår, läser lugnt igenom 
texten igen, läser en bit till och ser om jag då förstår, tänker på ”Spågumman”, ”Nicke 
Nyfiken”, ”Detektiven” och ”Cowboyen”, tittar på bilder, kollar bak på boken, läser 
rubrikerna, delar in texten i stycken, försöker få en bild i huvudet när jag läser, ställer frågor 
till mig själv om vad jag förstått, lyssnar på cd-bok (då förstår jag bättre), se en film först om 
det jag ska läsa, läser först en annan bok som handlar om som samma sak, skriver ner stödord. 

För mig är det bra om: 

 – vi pratar om texten innan i klassen, om min fröken först läser den texten som jag sedan ska 
läsa, om vi diskuterar i klassen först t.ex. om något i historia så att jag blir beredd för det vi ska 
läsa. 

Vad gör du när du inte förstår ett ord eller ett uttryck i en text? 

Jag: 

 – frågar någon, försöker minnas, slår upp det, går ut på nätet, tittar på ordet och ser om det 
finns något i det, tänker som Nicke Nyfiken, skriver ner svåra ord och frågar sedan vad de 
betyder, stryker under svåra ord, försöker förstå utav sammanhanget, funderar om jag har hört 
något liknande ord innan, går in på tyda. se, läser lite högre till mig själv, då hör jag och det 
hjälper, hoppar över ordet och läser vidare, (jag förstår kanske senare), försöker förstå texten 
runt om ordet. 

5.2.2 Utbildningsresultat åk 1-6 

 
 2009/2010 2010/2011 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Totalt antal elever i åk 3 

 

15 11 26 11 8 19 

*En elev är 
nyanländ och 
går endast 3 
dagar på 
Limmaredskolan 

 

Antal (och andel) elever i åk 3 som 
uppnår målen i SvA 

100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 50 % 
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1/1 3/3 4/4 1/1 * 

Antal (och andel) elever i åk 3 som 
uppnår målen i svenska 

100 % 

14/14 

100 % 

8/8 

100 % 

22/22 

100 % 

10/10 

100 % 

7/7 

100 % 

17/17 

Antal (och andel) elever i åk 3 som 
uppnår målen i matematik 

93 % 

14/15 

91 % 

10/11 

92 % 

24/26 

100 % 

11/11 

88 % 

7/8 

95 % 

18/19 

* 

Antal (och andel) elever i åk 3 som 
uppnår målen i alla ämnen 

93 % 

14/15 

91 % 

10/11 

92 % 

24/26 

100 % 

11/11 

88 % 

7/8 

95 % 

18/19 

* 

RESULTAT i de nationella proven för åk 3 (antal och andel elever) som uppnått målen i alla 
delproven 

Svenska 100 % 

 

100 % 100 % 60 % 

6/10 

100 % 

7/7 

77 % 

13/17 

Svenska som andraspråk 100 % 

1/1 

100 % 

3/3 

100 % 

4/4 

100 % 

1/1 

0 % 50 % 

1/2 

Matematik 47 % 

7/15 

73 % 

8/11 

58 % 

15/26 

82 % 

9/11 

38 % 

3/8 

 

63 % 

12/19 

Totalt antal elever i åk 5 16 

 

6 22 14 12 26 

Antal (och andel) elever i åk 5 som 
uppnår målen i svenska 

93 % 

13/14 

100 % 

6/6 

95 % 

19/20 

75 % 

9/12 

 

100 % 

11/11 

78 % 

20/23 

Antal (och andel) elever i åk 5 som 
uppnår målen i SvA 

50 % 

1/2 

 50 % 

1/2 

100 % 

2/2 

100 % 

1/1 

100 % 

3/3 

Antal (och andel) elever i åk 5 som 
uppnår målen i matematik 

81 % 

13/16 

100 % 

6/6 

86 % 

19/22 

79 % 

11/14 

92 % 

11/12 

85 % 

22/26 

Antal (och andel) elever i åk 5 som 
uppnår målen i engelska 

88 % 

14/16 

83 % 

5/6 

86 % 

19/22 

64 % 

9/14 

75 % 

9/12 

69 % 

19/26 

Antal (och andel) elever i åk 5 som 
uppnår målen för åk 5 i alla ämnen 

81 % 

13/16 

83 % 

5/6 

82 % 

18/22 

57 % 

8/14 

75 % 

9/12 

65 % 

17/26 
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RESULTAT i de nationella proven för åk 5 (antal (och andel) elever som uppnått målen i alla delproven 
i…) 

Svenska 93 

13/14 

100 % 

6/6 

95 % 

19/20 

64 % 

9/12 

83 % 

10/11 

82 % 

19/23 

Svenska som andraspråk 50 % 

1/2 

 50 % 

1/2 

50 % 

1/2 

100 % 

1/1 

66 % 

2/3 

Matematik 81 % 

13/16 

100 % 

6/6 

86 % 

19/22 

78 % 

11/14 

83 % 

10/12 

80 % 

21/26 

Engelska 88 % 

14/16 

83 % 

5/6 

86 % 

19/22 

71 % 

10/14 

66 % 

8/12 

69 % 

18/26 

Antal (och andel) elever som 
genomfört proven 

87 % 100 % 91 % 

20/22 

93 % 

13/14 

100 % 

12/12 

96 % 

25/26 

Antal (och andel) elever i åk 5 som kan 
simma 200m (varav 50m ryggsim) 

81 % 

13/16 

100 % 

6/6 

86 % 

19/22 

93 % 

13/14 

 

83 % 

10/12 

88 % 

23/26 

 

Sammanfattande resultat: 

Alla elever i åk 3 (förutom en elev som är nyanländ) uppnår målen i matematik. Bedömningen 
grundar sig på att dessa elever har nått målen även om de missat på delprovet B- jämföra, mäta 
massa och tid. Pedagogerna anser att de inte undervisat tillräckligt i detta och kommer under 
hösten 2011 arbeta med området samtidigt som eleverna får göra omprov. När det gäller F-delen- 
skriftliga räknemetoder visar det att flera av eleverna blev felaktigt bedömda i den rapport som 
skickades till Skolverket. Alla klarde nämnligen att göra skriftliga beräkningar med 
algoritmuppställning, vilket är godkänt. Ett korrekt sätt räcker för godkänt. När det gäller svenska 
missade framförallt pojkar på att skriva en sammanhängnde text med styckeindelning och rätt 
interpunktion. 

I åk 5 klarde många av eleverna matematiken, någon/några elever är under utredning och har i 
nuläget inte förutsättningar. När det gäller svenska är det ett par elever som har specifika läs- och 
skrivsvårigheter som inte nått målen. I engelska är det flera elever som inte når målen. 

 

Analys: 

Resultatet i åk 3 visar tydligt på att undervisningen behöver bli mer målinriktad. Vi behöver 
komplettera arbetet i läroboken, boken tar inte med alla delar i matematiken. Vi behöver även bli 
bättre på att bedöma och mäta det som proven anger. Matematiken i åk 5 har varit framgångsrik 
kanske både beroende på att elever i svårigheter nu fått sin undervisning i den ordinarie gruppen. 
Elever har fått tillbaka självförtroende och att undervisningen varit mer målfokuserad. Klassen har 
utvecklats mycket, vilket även syns i testresultaten ”Förstå och använda tal”. 
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I båda klasserna missar speciellt pojkar att skriva texter med ”röd tråd”, dela in i stycken, stava, 
sätta ut punkt och stor bokstav. En del av dessa pojkar har specifika läs- och skrivsvårigheter, 
kanske har dessa elever fått sina verktyg (dator, rättstavningsprogram och cd-böcker) för sent och 
därför hunnit tappa en del självförtroende. Det är viktigt att balansera träning och kompenstaion. 
Skolan behöver bli bättre på att anpassa stödet även i provsituationer. 

När det gäller engelska behöver elever i specifika läs- och skrivsvårigheter stöd i att utveckla 
fonologiska färdigheter. De behöver ”kodnycklar” för att kunna koppla de engelska bokstavsljuden 
med rätt grafem (bokstav/bokstäver). Skolan behöver förstärka sin undervisning i detta för att 
kunna möta och förstå elever med dessa svårigheter. 

 

Åtgärder: 

Tillsammans med en lärarutbildare på Linköpings universitet kommer vi att utifrån analyser av 
kunskapsuppföljningen och av de tester vi genomfört arbeta med hur vår undervisning ska 
förbättras. För detta arbete har vi fått statsbidrag. 

För att utveckla vår undervisning i engelska bör vi ta del av Malin Holmbergs engelskamaterial för 
dyslektiker (utkommer hösten 2011, förlaget Bokverkstan). 

Vi behöver sätta oss in i Skolverkets Engelska - diagnostiskt material för år 1-6 som utkommer till 
hösten 2011. 

När det gäller övriga åtgärder se rubrik 2.5.1 

5.3 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
 
Alla elever känner sig viktiga och betydelsefulla (redovisas årligen) 
Alla elever har inflytande över sitt lärande och sin skolmiljö (redovisas 2010) 
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Åk 5

Åk 3

 
 

Resultat: 

81 % av pojkarna och 85 % av flickorna i åk 3 anser att pedagogerna tar hänsyn till elevernas 
åsikter. 66 % av pojkarna och 87 % av flickorna i år 5 anser att pedagogerna tar hänsyn till elevernas 
åsikter. 

 

Analys: Se analys under rubrik, Utveckling och lärande 5.2 

 

5.4 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa 
(redovisas 2011) 

5.4.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
• Eleverna vet något om hur det lokala arbetslivet fungerar. 

• De yngre barnen känner till vilka arbetsuppgifter som ingår i mammas och pappas yrke. 

•  De äldre eleverna känner till de lokala arbetsplatserna. 

 

Resultat: 
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Skolan är på väg att nå målen. Eleverna vet något om hur det lokala arbetslivet fungerar. 

Åk 6 har gjort studiebesök på olika arbetsplatser. Åk 1 och 2 har intervjuat sina föräldrar om deras 
arbetsplatser. Förskoleklass har besökt bondgård och samverkat med hembygdsföreningen om hur 
man levde förr. Alla klasser har inte jobbat med dessa mål. 

 

Analys: 

Vi kan förbättra vår måluppfyllelse, målen är konkreta. Förhoppningsvis kommer detta att ske 
naturligt i samband med att vi arbetar fram lokala pedagogiskaplaneringar i SO. 

 

5.4.2 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 5.1, A 7.1-2, A 8.2, A 8.6 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Skolan tillhandahåller all den information som föräldrar behöver om 
skolans verksamhet i stort och det egna barnets utveckling och 
potential 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x 

 

Skolan samarbetar med förskoleklassen för att stödja varje elevs 
utveckling 

    x  

Skolan samarbetar med fritidshemmet för att stödja varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande 

    x  

 

Samverkan med arbetsliv och närliggande samhälle utvecklas så att 
eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av 
fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

   x   

 
Resultat: 

Skolans upplevelse är att vi är noga med att ge den information som föräldrar behöver om skolans 
verksamhet i stort och om elevernas utveckling. Vi upplever att det är mycket papper som skickas 
hem, kanske kan det i framtiden ges via datorn. Specialpedagogen har även erbjudit föräldrar i 
blivande förskoleklass ”utbildning” i Lgr 11. Utbildningen kommer att ske på tider som föräldrarna 
själva önskar och syftet är att tydliggöra kunskapskraven och ge föräldrar stöd att stötta sina barn 
för hög måluppfyllelse. Skolan samarbetar bra med fritidshemmet för att stödja elevernas 
utveckling under hela deras skoldag. Barn i särskilda behov får sitt stöd under hela skoldagen. 
Förskoleklassens och fritidshemmets personal har en tät samverkan eftersom de båda 
personalgrupperna arbetar i varndras verksamheter. Fritidshemmet har under året arbetat med 
tema fåglar och på så vis kompleterat skolans arbete med att stödja elevernas lärande. 

 

Analys: 
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Vi ger information men upplever att det kan vara svårt att få föräldrar engagerade. Väldigt få 
föräldrar har svarat på våra enkäter och därmed blir de inte tillförlitliga. Vi har under året arbetat 
aktivit på föräldramöten, i Brukarråd och på utvecklingssamtal för att få fler föräldrar att svara på 
enkäter och bidra till skolans utveckling. 

När det gäller samarbetet med fritidshemmet kan detta ytterligare utvecklas genom att koppla våra 
analyser av vår måluppfyllelse i t.ex. i matematik till verksamheten. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fritidshemmets verksamhet kopplas till analysen av måluppfyllelsen i matematik, B- delen 
Jämföra, mäta massa och tid. Eleverna får erfara mätning i olika former i fritidsverksamheten. 

Vi får överväga andra vägar till att få föräldrarna delaktiga i vårt kvalitetsarbete. 

5.5 Bedömning och betygsättning 

5.5.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

6 Vårt eget mål:  

7 ”Våra elever upplever att de är rättvist och likvärdigt bedömda” 

7.1.1  
 

Resultat: Vi har arbetat med dessa frågor enligt vår utvecklingsplan. 

Analys och måluppfyllelse: 

I år blev redovisningen till Skolverket fel, för att undvika detta i fortsättningen behöver fler vara 
delaktiga vid bedömningen. Vi behöver även bli bättre på att se till att de elever som har rätt till 
särskild anpassning får det stödet. Vi är igång med arbetet att implementera Lgr 11. Det är ett 
arbete som kommer att kräva mycket tid av oss. 

 

Alla lärare i kommunen var med på sambedömningen. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att ha flera återkommande studiedagar runt bedömning och Lgr 11. 

Rektorerna och nyckelpersonerna kommer att vara en ”bro” mellan förvaltningens arbete och vår 
skolas lokala arbete. 
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Specialpedagog och kollegor ska vara delaktiga i bedömningen av proven. 

Vi går igenom vad anpassning av prov innebär och ser i god tid över för vilka elever det gäller. 

Inrapporteringen till Skolverket görs i samråd med specialpedagog och samtidigt förs resultaten in 
i kvalitetsredovisningen. 

Resultaten förs in tidigt (direkt efter genomförandet) för att vi ska hinna analysera dem i samband 
med kvalitetsarbetet. 

7.2 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt stöd. 
Resurser: I alla klasser har vi strävat efter att det ska finnas minst två pedagoger. I slöjd har det 
alltid varit delad grupp. Klasserna har haft tillgång till grupprum, bibliotek och bokbuss. Alla 
klassrum är utrustade med projektorer och interaktiva tavlor. Fritidspersonalen har gått in som 
extra resurs för eleverna i förskoleklassen. Vi har haft en lärarresurs anställd för en enskild elev, 
som då allt fungerat, även kunnat stötta upp i klassen. Modersmålslärare i albanska, bosniska, 
romani, somaliska och arabiska har kommit till skolan en gång/vecka och då även haft 
studiehandledning för de elever som har åtgärdsprogram. Vår talpedagog har arbetat med några 
elever. Alla klasser har haft tillgång till ett antal datorer. Under året har en kurator blivit anställd i 
kommunen som vi haft tillgång till under hösten. Specialpedagog finns på skolan som stöttat upp 
pedagoger i arbetet med elever. Vi har haft stöd av Habiliteringen i Borås. 

7.2.1 Organisering av stödet och lärandet: 
Eleverna har för det mesta fått sitt stöd inom klassen. Vi har försökt individanpassa stödet på flera 
olika sätt. I de lägre åldrarna har klasserna samverkat med idrott och bild och då kunnat arbeta i 
halvklasser, med t.ex. laborativ matematik. Oftast har grupper varit flexibla och anpassats efter 
uppgifter och grupparbeten. Ibland har någon arbetat med enskild elev. Sva- undervisningen har 
skett inom klassens ram. 

 

7.2.2 Personalens kompetens och tillgänglighet: 
Vi har en hög kompetens på skolan med välutbildade pedagoger. I arbetslaget finns kompetens att 
möta alla elever. På skolan finns nu minst en pedagog i varje arbetslag med svenska som 
andraspråksutbildning .Brister finns i modersmålsundervisningen, det saknas pedagoger inom 
flera språkgrupper och ibland är elevantalet för litet för att bilda en grupp (se vidare kommentar 
under punkt 4.1). Det finns en specialpedagog anställd i rektorsområdet och en lärare med 
speciallärarkompetens. Alla lärare har minst 7,5 hp specialpedagogik. På skolan arbetar även 
pedagoger som har i uppdrag att bidra till utveckling i hela kommunen, vi har en No – utvecklare, 
en matematikutvecklare och läs – och skrivutvecklare. Vi har tillgång till kurator, talpedagog, 
skolpsykolog, och skolsköterska. 

7.2.3 Finns det väl utarbetade rutiner för att kontinuerligt följa och upptäcka 
elever i behov av särskilt stöd? 

En elevhälsoplan finns, en EHG-grupp som består av psykolog, skolsköterska, rektor och 
specialpedagog som träffas varannan vecka. All personal vet om att man ska anmäla till den här 
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gruppen när man upptäcker någon elev i behov av särskilt stöd. Pedagogerna i F- klassen 
tillsammans med specialpedagogen screenar alla elever för att tidigt kunna sätta in extra insatser. 
Alla elever i år 2 screenas i läsning av specialpedagog med ett datoriserat lästest (Logos). 

Skolverkets Diagnoser används enligt Tranemo kommuns riktlinjer för kunskapsuppföljning och 
kunskapsutveckling i kommunen. 

År 3 och 5 genomför de nationella proven. Alla på skolan dokumenterar elevernas utveckling i 
databas. Klassgenomgångar genomförs varje termin. 

Alla elever genomför testen ur boken ”Förstå och använda tal” två gånger per läsår. Resultaten följs 
upp och analyseras. 

7.2.4 Redovisning av genomförda åtgärder för anpassning av skolmiljö och 
undervisning till elever med olika förutsättningar (t.ex. 
funktionshinder) 

Skolan fortsätter att utveckla ett inkluderade arbetssätt. Kompenserande verktyg (datorer, med 
rättstavningsprogram, talsyntes, Daisyspelare) används idag men ännu inte i den utsträckning som 
är nödvändig. Vi har satsat på fler datorer som ger möjlighet till att t.ex. fler elever kan lyssna till 
CD- bok, inlästa läromedel pedagogiska program eller arbeta med specifikt anpassade program 
t.ex. Lexia. Ett litet klassrum och ett par grupprum har inretts för att skapa förutsättningar för 
elever med ADHD- problematik att bli integrerad i sina klasser. Några elever har behövt en mycket 
tydlig struktur under hela skoldagen, (även fritidstid), vilket gjort att hela skolan fått göra vissa 
anpassningar. Hörselslinga finns i klassrum för elev med hörselnedsättning. Ett antal elever har 
egna arbetsplatser med en för dem tillrättalagd miljö. Ett par elever har personligt schema, t.ex. 
andra tider för egen slöjd och idrott. En del elever har ”egna” datorer. En elev har egna planerade 
raster tillsammans med en pedagog. 

7.2.5 I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det stöd de 
behöver? 

7.2.6 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK A 3.8 A 4.2 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.2) 1 2 3 4 5 6 

Skolan anpassar den pedagogiska miljön till elever med olika förutsättningar      x  

Lärare och annan personal samverkar kring elever i behov av särskilt stöd      x  

 

Resultat: 

Pedagogerna i F-4 upplever att de klarar att ge elever det stöd de behöver. I klasserna 5 och 6 
upplever pedagogerna att det är svårt att ge eleverna allt det stöd som de behöver. De ser det 
särskilda stödet som något vid sidan av den ordinarie undervisningen och tycker då att eleverna 
missar något annat när de arbetar med sitt åtgärdsprogram. 
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Analys: 

Vi behöver sätta oss in i vad särskilt stöd innebär och se till att vi följer Skolinspektionens 
intensioner enligt skolinspektionens rapport 2010:14 Rätten till kunskap. 

 

Åtgärder: 

Se åtgärder under 5.2.1 och 5.2.2 

7.2.7 I vilken utsträckning upprättas åtgärdsprogram för elever i behov av 
särskilt stöd? 

 

Resultat: Alla elever i behov av särskilt stöd får åtgärdsprogram. 

 

Analys: Vi ser att det ger bra resultat att upptäcka elever tidigt och kunna sätta in rätt stöd. Vi har i 
år med hjälp av Provia kunnat upptäcka fler elever som har ett svagt ordförråd och en svag 
begreppsbildning samt fonologiska svårigheter. Vi har även kunnat stödja och skapa förståelse för 
elever med minnesproblematik. Eleverna har fått anpassade övningar, riktad undervisning och vi 
har kunnat följa deras framsteg. Föräldrar har också blivit insatta i hur de kan vara med och stötta 
sina barn. Vi ser nu det viktigt att upptäcka dessa barn redan i förskolan (4-5-åringar) för att kunna 
förebygga senare svårigheter. I år har vi också haft lättare för att ge våra elever, i de yngre åldrarna 
med annat modersmål, rätt stöd. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer att fortsätta att screena alla elever i förskoleklassen samt förhopppningsvis även i 
förskolan. Elever med annat modersmål kommer att få anpassade lexiaövningar utifrån Provia. 

Fler åtgärder se under rubrik 5.2.1 

7.2.8 Beskrivning av hur skolan sammanfattningsvis arbetar med elever 
som inte når målen 

Specialpedagogen gör alltid en kartläggning/ utredning innan åtgärdsprogram skrivs. Utredningen 
görs i samråd med berörda pedagoger, elev och föräldrar. Utifrån analysen av utredningen 
upprättas åtgärdsprogrammet med åtgärder på olika nivåer, (individ, grupp och 
organisationsnivå) beroende på vad som framkommit i analysen. Utifrån analysen försöker vi (alla 
berörda) i samråd finna lämpliga åtgärder. Åtgärderna följs sedan kontinuerligt upp i samband 
med att vi följer upp de kortsiktiga målen. 

7.2.9 Bedömning av effekten av åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. 
Vi bedömer att de flesta åtgärdsprogram varit verkningsfulla. Vi har kunnat följa upp och se hur 
eleverna når de kortsiktiga målen. Ett par elever med diagnoser (ADHD och Aspergers) har p.g.a. 
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riktade åtgärder i åtgärdsprogrammen klarat kunskapskraven och gjort stora framsteg. För ett par 
elever har åtgärdsprogrammen inte haft lika stor effekt. Eleverna har trots mycket extra stöd inte 
nått de mål vi förväntat med insatserna. När det gäller några av dessa elever kommer det att 
behövas andra insatser och åtgärder. Några elever har inte velat arbeta med kompensernde verktyg 
och här behöver vi bli bättre på att hantera tekniken och att själva arbeta med vår egen övertygelse. 

8 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Utbildningar högskola/universitet  
• En grundskollärare har läst kursen Svenska som andra språk 15hp (lärarlyftet), under 

vårterminen -10. 
• Två grundskollärare har gått Vardagsmysterier och Naturvetenskap 15 hp i Karlstad 

(lärarlyftet) under vårterminen. 
• En grundskollärare har gått Handledarutbildning 7.5 hp i Borås under höstterminen. 
• En grundskollärare/speciallärare har gått Matematiksvårigheter och pedagogiska 

konsekvenser 15 hp i Göteborg under höstterminen. 
 
Kurser 

• Specialpedagogen går 2-årig Marte Meo utbildning. 
 
Föreläsningar 

• AV-media har informerat/fortbildat skolans pedagoger i användningen av interaktiva 
tavlor och interaktiva programvaror. 

• Vår No- utvecklare har deltagit i en föreläsningsserie i No (Göteborgs resurscentrum) vid 
fyra tillfällen med följande innehåll, fysik, kemi, teknik och biologi. 

 
Studiecirklar  

• Alla pedagoger har deltagit i Läsförståelsecirkel under läsåret. 
 

Handledning 
 

Vi lär av varandra 
• Alla pedagoger har gjort klassrumsbesök hos varandra. 

9 Helhetsbedömning 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

De allra flesta eleverna på skolan känner trygghet och trivsel i skolan.  

 

Alla elever har inte nått de nationella målen. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi arbetar vidare med att alla elever på skolan ska känna att de trivs och är trygga. Detta gör vi 
genom att i vissa klasser bl. a. koppla in kuratorn som tillsammans med klassläraren jobbar med 
värdegrund och socialt samspel. 

Tillsammans med en lärarutbildare på Linköpings universitet kommer vi att utifrån analyser av 
kunskapsuppföljningen och av de tester vi genomfört arbeta med hur vår undervisning ska 
förbättras. För detta arbete har vi fått statsbidrag. 

För att utveckla vår undervisning i engelska bör vi ta del av Malin Holmbergs engelskamaterial för 
dyslektiker (utkommer hösten 2011, förlaget Bokverkstan). 

Vi behöver sätta oss in i Skolverkets Engelska - diagnostiskt material för år 1-6 som utkommer till 
hösten 2011. 

Vi kommer att arbeta med den centralt framtagna ”Handlingsplanen för ökad måluppfyllelse i 
Tranemo kommun” och skolans egna ”Handlingsplan för 100% måluppfyllelse” samt 
Limmaredsskolans utvecklingsplan 2011-2012. 


