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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Skolans fokus för utveckling kan för läsåret 12-13 beskrivas med ökad trygghet och trivsel samt 

förbättrade kunskapsresultat. Utöver en daglig strävan av all personal kan nedanstående insatser 

för att nå dessa mål lyftas lite extra. 

Likabehandlingsplanen 

Inför läsåret 12-13 arbetade vi fram en ny likabehandlingsplan med hjälp av 

diskrimineringsombudsmannens nätbaserade verktyg ”Plan för skolan”. Vi har utsett tre 

pedagoger som har ett särskilt ansvar för genomförande, utvärdering och upprättande av planen. 

En effekt av den nya planen är ett mer kontinuerligt återkommande värdegrundsarbete i klasserna. 

Planen har fungerat som tänkt i och med att den styrt vårt arbete, gett både elever och 

vårdnadshavare möjlighet att bli insatta och vara delaktiga samt genom pedagogernas utvärdering 

av effekterna av insatserna lett till justeringar och nya mål i planen för läsåret 13-14. 

Tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd 

En samsyn råder på skolan om att alla elever som är i behov av särskilt stöd för att nå målen ska få 

det direkt då behovet konstateras. Vi upplever att vi har bra kunskap om våra elever och 

specialpedagog och pedagoger samarbetar för att ge tidiga insatser. 

Pedagogisk planering 

Att göra pedagogiska planeringar har varit ett led i att befästa LGR11 och omsätta läroplanens 

intentioner i praktik. Vi har arbetat med detta under viss tid av läsårets fortbildningstid. De 

pedagogiska planeringarna har bidragit till ämnesintegrering och samarbete. Under året har ett 

fokus för de pedagogiska planeringarna varit att utveckla och öka kamratbedömningarna på 

skolan. 

Kamratbedömning 

För att synliggöra kunskap, diskutera den egna kunskapen och utvecklas längre mot målen har vi 

velat arbeta med kamratbedömningar. Flera genomförda exempel har delgivits och diskuterats 

under konferenstid. Vi tror att kamratbedömningar bidrar till att medvetandegöra eleverna om vad 

de kan och vilka mål de förväntas nå. I attitydundersökningarna ser vi att en stor andel av eleverna 

anser sig veta hur det går för dem i skolarbetet och vad de ska kunna för att nå målen. 

Familjewebben 

Under hösten 2012 införde vi Familjewebben. Igångsättandet har varit relativt problemfritt. Många 

föräldrar uppskattar att de kan frånvaroanmäla via webben. När vi undersökt hur många som läst 

informationen på familjewebben inför utvecklingssamtalen har det varit ett begränsat antal 

vårdnadshavare som gjort det. Läsåret 13-14 kommer vi att försöka få ett bättre resultat när det 

gäller detta. Vi kommer även att ha målsättningen att bli mer enhetliga på skolan med att lägga ut 
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information på veckoplanen. Genom olika insatser vill vi förbättra vår information och 

kommunikation med föräldrar/vårdnadshavare. 

Sammanfattningsvis är läsåret 12-13 ett år då LGR11 blivit väl förankrad i verksamheten. 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 

15/10 

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

Antalet elever totalt 160 162 159 131 143 139 

Därav elever i 

förskoleklass 

23 21 21 12 18 22 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

5 6 4 10 8 14 

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

som får modersmålstöd 

i skolan 

0 0 0 1 7 3 

Kommentar/analys: 

Antalet elever som får modersmålsundervisning har sjunkit under året. När läsåret inleddes hade 9 

elever modersmålsundervisning, 2 elever önskade inte modersmålsundervisning och 3 elever fick 

inte modersmålsundervisning eftersom det inte fanns någon lärare. Anledningen till att så få elever 

idag får modersmålsundervisning är att ytterligare 2 elever tackat nej till modersmålsundervisning 

samt att modersmålsläraren i finska har dragits in. Indragningen av finskläraren innebar att 4 

elever inte kunde få sin undervisning. Vår förhoppning för höstterminen 2013 är att 

finskundervisningen åter kan komma igång på skolan. 

2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 

15/10 

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

Antalet pedagogisk 

personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever exkl. 

8,0 8,0 8,02 8,53 8,99 8,82 
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förskoleklass 

Antalet pedagogisk 

personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever i 

förskoleklass 

6,20 5,90 5,90 10,33 6,89 

 

5,7 

Totala antalet 

pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever  

7,7 7,4 7,6 8,68 8,71 8,81 

Antalet i skolan 

verksam personal 

(heltidstjänster) per 

100 elever 

10,59 10,01 9,96 11,25 10,23 10,41 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de 

bedriver 

94% 94% 94% 94% 94% 94% 

Antal lärare med 

specialpedagogisk 

utbildning omfattande 

minst 90 p 

1 1 1 1 1 1 

Antal anställda per 

skolledare i 

rektorsområdet 

34 34 34 31 35 34 

Antal elever per 

studie- och 

yrkesvägledare 

      

Kommentar/analys: 

Det totala antalet pedagogisk personal per 100 elever ligger på en jämförbar nivå med tidigare år. 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Fskl-6   58466,00 62969,00 62184,00 68694,00 

Undervisningskostnad/undervisningstimma   49,65 52,75 52,16 56,21 

Teknisk gruppstorlek   14,0 13,5 13,4 12,6 
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Resultat: 

Jämfört med de två senaste läsåren har läsåret 2012-2013 inneburit ökade kostnader. 

Analys: 

Totala antalet pedagogisk personal per 100 elever har ökat något. Skolans ekonomiska ram hålls 

och inom den ramen eftersträvas mesta möjliga lärartid ut till eleverna. Antalet elever på skolan 

kommer enligt de uppgifter jag i skrivande stund har att minska från 142 vt-13 till 139 ht-13. Detta 

kommer marginellt att påverka ovanstående ekonomiska nyckeltal i negativ riktning. Genom 

förändringar i lönestrukturen inom skolan beräknar jag att skolan för 2013 uppvisar ett resultat på 

plussidan av noll. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi kommer framöver ytterligare utveckla vår förmåga att se och klargöra grupper och elevers 

behov för att kunna anpassa resursanvändandet än mer och nå ökad måluppfyllelse.  

 

2.4 Materiella resurser 

 

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

Antalet datorer för elevbruk 

(exkl. ”Tragetondatorer”) 

24 27 28 28 28 27 

Antalet elever per 

undervisningsdator 

6,7 6 5,6 5,11 5,11 5,15 

Kommentar/analys: 

Det har under året varit mycket problem med datorerna. De datorer som levererats till lärarna har 

inte motsvarat förväntningarna. Vi har haft återkommande problem med datorerna kopplade till 

våra Smartboards och pedagogiska programvaror har inte fungerat som de ska. Allt detta har 

orsakat frustration och en hel del arbete. 

De icke nätanslutna datorerna har däremot fungerat bra och varit ett aktivt verktyg i undervisning.  

Länghemskolan har en trådlös luftburen internetlänk som inte är pålitlig och som har låg hastighet. 

Detta har orsakat problem för lärarna som ibland inte kan genomföra sin undervisning så som 

planerat. Vi bekymrar oss för den höga datorkostnaden och den, i relation till kostnaden, låga 

pedagogiska effekten av datorerna till följd av bekymren. Vi kommer att arbeta mot att få en tydlig 

pedagogisk tanke med vårt datoranvändande och ser fram emot en trådbunden fiberlänk som ökar 

användbarhet och tillförlitlighet för systemet. Vi arbetar även för en ökad kommunikation med IT-

enheten för att öka tillgängligheten på våra datorer och de pedagogiska programvaror som vi har 

köpt in. 
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3 Resultat 

 

3.1 Resultat Normer och värden 

3.1.1 Trivsel  

 

 

 
 

Tabellerna i kvalitetsredovisningen visar elever födda 2001 respektive 2003 samt i förekomande fall 

deras vårdnadshavares svar. 

 

 

 
Resultat:  
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Alla föräldrar till barn i åk 3 anser att deras barn trivs bra i skolan. Även eleverna i åk. 3 svarar att 

de trivs helt och hållet eller ganska bra. 

 I åk. 5 finns det två vårdnadshavare som uppger att deras barn inte trivs i skolan. I elevenkäterna 

framkommer även där att två elever inte är nöjda med sin situation i skolan.  

 

Måluppfyllelse:  

Vi har en hög andel elever om trivs bra i skolan men målet är alltid att alla elever ska trivas helt och 

hållet. Målet är därför inte nått. 

 

 

Analys:  

Inom F-2 ser vi att vårt samarbete med yngre och äldre elever skapar  trivsel och trygghet. Orsaker 

till att så många elever trivs i skolan tror vi även beror på att vi har en öppen dialog och en bra 

kommunikation med hemmen. Vårt kontinuerliga arbete med värdegrunden är även det en viktig 

faktor. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

För att öka trivseln vill vi utveckla en regelbunden dialog mellan hem och skola. Det är viktigt att 

vi tar kontakt med vårdnadshavarna tidigt och kanske en gång för mycket än en gång för lite för att 

upprätthålla förtroende och förebygga t.ex. konflikter mellan elever. Vi vill även utveckla vårt 

värdegrundsarbete till att innefatta arbete över klassgränserna. Skolans plan mot diskriminering 

och kränkande behandling är en viktig del i att hålla fokus på vårt värdegrundsarbete och skapa 

trivsel och trygghet. 

 

3.1.2 Trygghet 
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Resultat:  

Alla föräldrar till elever i åk 3 upplever att deras barn känner sig trygga i skolan. Två 

vårdnadshavare till elever i åk. 5 och två elever i åk. 5 svarar att påståendet om trygghet i skolan 

stämmer ganska dåligt. 

 
Måluppfyllelse:  

Vi har en hög andel elever som känner sig trygga i skolan. Målsättningen är alltid att alla elever ska 

uppleva sig trygga . Målet är därför inte nått. 

 

Analys: 

Vi får bekräftat att eleverna känner sig trygga i skolan genom att vi har en öppen dialog och bra 

kommunikation med vårdnadshavarna. Vårt rastvärdsystem fungerar och bidrar till att eleverna 

känner sig trygga på rasterna.  I och med att skolan är relativt liten så ger det förutsättningar för att 

”alla känner alla” (elever/personal) vilket skapar trygghet. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

För att öka tryggheten vill vi utveckla en regelbunden dialog mellan hem och skola. Vi vill även 

utveckla vårt värdegrundsarbete till att innefatta arbete över klassgränserna. Skolans plan mot 

diskriminering och kränkande behandling är en viktig del i att hålla fokus på vårt 

värdegrundsarbete och skapa trivsel och trygghet. 
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3.2 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.2.1 Resultat nationella ämnesprov i årskurs 3 

Matematik 

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

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A. Gruppuppgift: 

Geometriska begrepp 

18/19 11/11 7/8 

B. statistik, skriftliga 

räknemetoder 

18/19 11/11 7/8 

C. . Enkla bråk, 

uppdelning av tal 

19/19 11/11 8/8 

D. Geometriska 

begrepp 

17/19 11/11 6/8 

E. Taluppfattning, 

huvudräkning 

17/19 11/11 6/8 

F. Enkla problem 16/19 10/11 6/8 

G. Tid area  16/19 10/11 6/8 

 

Måluppfyllelse:  

Vi ser att måluppfyllelsen är god. Delprov C (Enkla bråk och uppdelning av tal) klarade samtliga 

elever. 

Analys av resultatet:  

Sammantaget är det tre elever som inte klarat av samtliga delprov, 2 pojkar och en flicka. Samtliga 

dessa tre har svårigheter i svenska och detta kan vara en orsak till att de inte klarat delprov F 

(Enkla problem) och delprov G (Mäta och uppskatta tid, uppskatta area) vilka krävde självständig 

läsning och läsförståelse.  

Delprov C (Enkla bråk och uppdelning av tal) klarade samtliga elever. En förklaring till detta kan 

vara att vi fått en ny läroplan som än mer uppmärksammar detta område och att vi nu börjat arbeta 

med bråk redan i förskoleklass.  

F-3 har bytt läromedel och valt ett nytt som vi upplever stämmer mer med läroplanens mål. 

Åtgärder för utveckling:  

F-3 arbetar mer aktivt med ordförståelse i samtliga ämnen.  
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Den utökade undervisningstiden i åk 3 kommer att användas till mer laborativ verksamhet och 

gemensamma aktiviteter i grupp för att ge tillfälle till mer konkret arbete med matematiken och att 

jobba språkligt med ord och begrepp. 

Det kommer finnas tid utlagt i åk 3 för att kunna stödja de elever som behöver extra träning i vissa 

moment. 

 

Svenska 

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

årskurs 3 

 

Delprov 

Läsåret 2011/2012 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  Muntlig uppgift 19/19 11/11 8/8 

B. Läsning skönlitterär 

text 

19/19 11/11 8/8 

C. Läsning faktatext 19/19 11/11 8/8 

D. Elevens högläsning 16/19 10/11 6/8 

E.  Elevens textsamtal 19/19 11/11 8/8 

F. Skrivuppgift 

berättande text 

18/19 11/11 7/8 

G. stavning och 

interpunktion 

16/19 10/11 6/8 

H. Skrivuppgift 

beskrivande text 

15/19 9/11 6/8 

Måluppfyllelse: 

 6 elever uppnår inte kravnivån på samtliga delprov, 2 flickor och 4 pojkar. 

Analys av resultatet:  

Tre elever har inte uppnått målet i delprov D (Elevens högläsning). De har inte tillräckligt flyt i 

läsningen.  

Tre elever har inte uppnått målet i delprov G (Skrivning, stavning och interpunktion). De har inte 

förmågan att skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. 

Fyra elever har inte uppnått målet i delprov H (Skriva faktatext).  Det var svårt för eleverna att 

använda de givna stödorden och få en röd tråd i texten.  

Åtgärder för utveckling:  

Det kommer finnas tid utlagt i åk 3 för att kunna stödja de elever som behöver extra lästräning. 
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Åk 1-3 fortsätter att utvecklar arbetet med processkrivning, explicit undervisning i olika genrer, 

ordkunskap och stavningsregler.  

Vi kommer att arbeta mer med faktatexter genom ämnesintegrering med bl.a. SO och NO. 

 

 

 

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 19/19 11/11 8/8 

Engelska 18/19 11/11 7/8 

Hem- och 

konsumentkunskap 

   

Idrott och hälsa 18/19 11/11 7/8 

Matematik 14/19 9/11 5/8 

Modersmål    

Musik 19/19 11/11 8/8 

NO 19/19 11/11 8/8 

Biologi    

Fysik    

Kemi    

SO 19/19 11/11 8/8 

Geografi    

Historia    

Religionskunskap    

Samhällskunskap    

Slöjd 19/19 11/11 8/8 

Svenska 14/19 9/11 5/8 
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Svenska A    

Teknik 19/19 11/11 8/8 

 

    

Måluppfyllelse:  

Totalt sett är måluppfyllelsen god.  

Analys av resultatet:  

Där måluppfyllelsen inte är helt uppnådd saknas något kunskapskrav förutom på de fyra elever 

som har åtgärdsprogram.  

 

Åtgärder för utveckling:  

Vi kommer att träna läsförståelse genom litteraturläsning där vi tränar begrepp och ordförståelse. 

Vi kommer att träna olika läsförståelsestrategier både i grupp och enskilt. Vi kommer att läsa och 

skriva faktatexter. Explicit undervisning i hur texter är uppbyggda och konstruerade.  

Under den extra matematiklektionen kommer vi att arbeta praktiskt både i grupp och enskilt samt 

”prata” mer matte för att träna ord och begrepp. 

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.  25/26 16/17 9/9 

B.  25/26 16/17 9/9 

C.  25/26 16/17 9/9 

D.  25/26 16/17 9/9 

E 25/26 16/17 9/9 

Måluppfyllelse: 

Vi har en hög måluppfyllelse. De flesta elever klarade provet bra eller mycket bra. 

Analys av resultatet: 

Anpassningar av innehåll och material har gjorts men vi har inte lyckats nå ända fram till ett 

godkänt resultat för samtliga elever i samtliga delprov.  



Lå 2012/2013 

 

14 

Vi har haft gruppen delad och vissa elever, som behövt det, har genom det kunnat få tät 

vuxenkontakt vilket haft betydelse för att många har nått bra resultat. 

Åtgärder för utveckling: 

Vi planerar att fortsätta med flexibel resurs på matten för att ge alla goda möjligheter att utvecklas . 

Genom individualisering, flexibel gruppsammansättning, möjligheter till tät vuxenkontakt och ett 

lugnt arbetsklimat räknar vi med att ge alla möjligheter att nå målen. 

 

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.  26/26 17/17 9/9 

B.1 25/26 16/17 9/9 

B.2 25/26 16/17 9/9 

C.1 24/26 16/17 8/9 

C.2 26/26 17/17 9/9 

Måluppfyllelse: 

Vi har en mycket hög måluppfyllelse.  

Analys av resultatet: 

De elever som inte nått alla delmål är elever vars svårigheter är kända sedan lång tid. Dessa elever 

har fått extra hjälp och uppmärksamhet. Samtliga elever nådde vid sammanvägningen E-nivån på 

provet. 

Det är viktigt att satsa på läsförståelse. Särskilt att sammanfatta, tolka och värdera texter kan 

upplevas svårt. 

Åtgärder för utveckling: 

Satsa på att skriva olika typer av texter samt att sammanfatta, tolka och värdera texter. Undervisa i 

olika läsförståelsestrategier för att ge eleverna redskap att förstå olika slags texter. 

 

Engelska 

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

årskurs 6 

 Läsåret 2012/2013 
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Delprov Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

A.  25/26 16/17 9/9 

B. 1 23/26 16/17 7/9 

B.2 23/26 16/17 7/9 

C 23/26 16/17 7/9 

Måluppfyllelse: 

De flesta eleverna klarade engelskan bra, några riktigt bra! 

Analys av resultatet: 

De tre elever som har problem med engelskan har svårt för alla delproven. För att nå ännu högre 

måluppfyllelse är det viktigt att tidigt börja arbeta individanpassat och på rätt nivå för den enskilda 

eleven. Genom att arbeta med både summativ och formativ bedömning och för eleven synliggöra 

kunskaper och förväntningar ges bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse. 

Åtgärder för utveckling: 

Till nästa läsår ska både år 5 och år 6 ha en delad engelsklektion/vecka med flexibel 

gruppsammansättning. Det gör att det blir lättare att möta varje elev på rätt nivå. Varje elev får mer 

tillfälle att träna på att tala. Öva på och genomföra tidigare års prov för att visa eleverna vad som 

förväntas. Använda summativ och formativ bedömning för att tydliggöra elevens kunskapsnivå 

och vad som förväntas för nästa steg. 

Det är viktigt att vi redan från starten särskilt övar den talade delen av språket. 

 

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 26/26 17/17 9/9 

2 26/26 17/17 9/9 

3 26/26 17/17 9/9 

 

Måluppfyllelse: 

Vår måluppfyllelse är mycket god. Vi upplevde att det var mycket lätt att få E. 

Analys av resultatet: 

För att nå framgång på provet måste man vara förtrogen med en mängd ämnesspecifika begrepp, 

så det måste vi utveckla ytterligare. 
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Åtgärder för utveckling: 

Vi har satsat på nya no- böcker anpassade för nya läroplanen.  

Genom att ha fler olika sorters no-prov ska vi göra eleverna mer förtrogna med provsituationer och 

de förmågor de förväntas utveckla i no. Det är viktigt att vi tar med alla typer av frågor, även de 

reflekterande och jämförande. 

Vi ska gå igenom det no material som vi har . 

Passar det material vi har till de områden vi ska arbeta med? Stämmer det mot läroplansmålen? 

 Det är viktigt att alla som undervisar i ämnet vet vilket material och vilka möjligheter vi har. 

 

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 26/26 17/17 9/9 

Delprov 2 26/26 17/17 9/9 

 

Måluppfyllelse: 

Alla elever klarade E- nivån.  

Det var få elever som nådde de högre betygsnivåerna. 

Analys av resultatet: 

Både elever och lärare upplevde att provet var svårt. Det gällde att jämföra och kunna fakta.  

Här var våra elever för dåligt rustade. 

Åtgärder för utveckling: 

Vi måste hela tiden arbeta med att jämföra likheter och olikheter. Det måste stå i fokus samtidigt 

som vi går vidare med nya områden. 

Det är viktigt att vi tar med alla typer av frågor på de prov vi själva ger, även de reflekterande och 

jämförande. 

 

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 
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Bild 26/26 1717 9/9 

Engelska 23/26 16/17 7/9 

Hem- och 

konsumentkunskap 

26/26 1717 9/9 

Idrott och hälsa 26/26 17/17 9/9 

Matematik 25/26 16/17 9/9 

Modersmål    

Musik 26/26 17/17 9/9 

NO 26/26 17/17 9/9 

Biologi 26/26 17/17 9/9 

Fysik 26/26 17/17 9/9 

Kemi 26/26 17/17 9/9 

SO 26/26 17/17 9/9 

Geografi 26/26 17/17 9/9 

Historia 26/26 17/17 9/9 

Religionskunskap 26/26 17/17 9/9 

Samhällskunskap 26/26 17/17 9/9 

Slöjd 25/26 16/17 9/9 

Svenska 26/26 17/17 9/9 

Svenska A    

Teknik 26/26 17/17 9/9 

Meritvärde    

Måluppfyllelse: 

Vi har en mycket god måluppfyllelse. 

Analys av resultatet: 

De goda resultaten i matte och svenska är beroende av den individualisering som varit möjlig 

beroende på delning av gruppen till mindre flexibla grupper. 
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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 4   

Årskurs 2 1 1  

Årskurs 3 3 3 1 

Måluppfyllelse: Fyra elever i årskurs 1 (två flickor och två pojkar), två elever i årskurs 2 (två 

pojkar) och sju elever i årskurs 3 (tre flickor och fyra pojkar) har ännu inte uppnått de förväntade 

kunskaperna för respektive årskurs. 

Analys av resultatet: Tre av eleverna i åk 1 har svårigheter inom matematik eller svenska varav en 

av eleverna är bedömd i SvA. En av eleverna uppnår inte målet i simning. 

Åk 2: en elev har svårigheter med läsflyt och en elev har svårigheter med att skriva läsligt för hand 

samt skriftliga räknemetoder. 

Åk3: elev 1 behöver utveckla simning och behöver extra stöd i matematik. 

Elev 2 behöver utveckla sin förmåga att avläsa klockan digitalt och analogt.  

Elev3 behöver utveckla skriftliga räknemetoder. 

Elev 4 behöver utveckla sin förmåga att läsa och skriva faktatexter samt taluppfattning och 

matematiska begrepp. 

Elev 5 Behöver utvecklas sitt läsflyt. 

Elev 6 Behöver träna läsflyt, samt läsa och skriva faktatexter. 

Elev 7 behöver utveckla sig övergripande i svenska och matematik samt engelska. 

Vi behöver jobba mer med individuell simundervisning och ett språkutvecklande arbetssätt för alla 

men som även möter de olika elevernas behov. 

Åtgärder för utveckling:  

De elever som inte klarar målet i simning får extra tillfällen för simträning. 

 Det kommer finnas tid utlagt i åk1- 3 för att kunna stödja de elever som behöver extra lästräning. 

Åk 3 fortsätter och utvecklar arbetet med processkrivning och läsförståelsestrategier. 

Vi kommer att arbeta mer med faktatexter genom ämnesintegrering med bl.a. SO och NO.  

 F-3 arbetar mer aktivt med ordförståelse i matematiken.  
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Den utökade undervisningstiden i åk 3 kommer att användas till mer laborativ verksamhet och 

gemensamma aktiviteter i grupp för att ge tillfälle till mer konkret arbete med matematiken och att 

jobba språkligt med ord och begrepp. 

Lärarresursen kommer att användas flexibelt i åk 3 för att kunna stödja de elever som behöver extra 

träning i alla ämnen. 

Åtgärdsprogram upprättas för de elever som riskerar att inte nå målen. Övriga får arbetsmål i sina 

IUP. 

  

 

 

 

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 4  1 1 

Årskurs 5 7 1 1 

Årskurs 6 3  1 

Måluppfyllelse: 

43% av eleverna når inte kravnivån för förväntade kunskaper i minst ett ämne i årskurs 5. 

Analys av resultatet: 

I årskurs 5 (blivande årskurs 6) finns flera elever med behov av särskilt stöd. 

1. Många av de ouppnådda målen i år 5 handlar om idrott. Till största delen beroende på oförmåga 

att inse att idrott är mer än att röra på sig och att man ska delta i alla moment även de som inte är 

det personliga intresset. 

2. Två elever, en år 5 och en i år 6 klarar  inte simmålen. Dessa elever har erbjudits extra träning, 

men av olika anledningar har inte alla tillfällen använts. 

3.  Tre elever i år 6 nådde inte målen i engelska. För att nå ännu högre måluppfyllelse är det viktigt 

att tidigt börja arbeta individanpassat och på rätt nivå för den enskilda eleven. Genom att arbeta 

med både summativ och formativ bedömning och för eleven synliggöra kunskaper och 

förväntningar ges bättre förutsättningar att nå en högre måluppfyllelse. 

1. Vi måste arbeta på att få eleverna att förstå att man måste satsa på alla delarna av idrotten, samt 

att alla delarna är viktiga och måste nås. Vissa teoretiska delar kan integreras i no och so. 

2. Elever som inte klarar simningen erbjuds extra simtider. 
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3. Vi behöver bli tydligare i kommunikationen både mot elever och mot vårdnadshavare om vi 

befarar att en elev kommer att få svårt att nå målen i ett ämne. 

4 Resultat attitydundersökning 

 

Måluppfyllelse:  

Måluppfyllelsen är god. 

 

Analys:  

Vi kan inte analysera resultatet eftersom vi inte vet orsaken till att någon/några inte känner 

förtroende för personalen. I enkätundersökningen finns inte några kommentarer från 

vårdnadshavare som förklarar enkätresultatet. En teori till resultatet är att föräldrarna kanske 

känner att de inte fått tillräckligt med information från skolan.  

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Öka användandet av infomentor för att informera föräldrarna om vad som sker i skolan. 
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Måluppfyllelse:  

Måluppfyllelsen är god. 

 

Analys:  

Formuleringen av påståendet kan medföra att det blir svårtolkat för eleverna eftersom några elever 

har åtgärdsprogram/IUP där deras individuella mål ligger lägre än ämnesmålen (kunskapskraven). 

De elever som svarat vet inte är osäkra på om de kommer att klara målen. 

 

Åtgärder för utveckling:  

Att alla som arbetar med eleverna i skolan utrycker sina förväntningar på att alla elever har 

förutsättningar att nå målen. Den formativa bedömningen är ett sätt att visa eleven dess framsteg 

och därigenom möjligheterna att nå målen även om det är en bra bit kvar. 

 

Förtydliga för elever/föräldrar och arbeta mer med elevernas mål, både individuella mål och 

kunskapskraven. 



Lå 2012/2013 

 

22 

 

 

 
Måluppfyllelse:  

De flesta elever känner sig informerade. Föräldrarna i åk. 5 upplever att de får tillräcklig 

information. Några föräldrar i åk. 3 upplever sig inte tillräckligt informerade om hur det går i 

skolan. 

 

Analys:  

Tillgängligheten till Infomentor kan vara en orsak till att någon/några inte känner att de fått 

tillräcklig information.  

Alla föräldrar har deltagit på utvecklingssamtalen och därigenom fått information. Eleverna 

upplever i lägre grad än föräldrarna att de är välinformerade om hur det går för dem i skolarbetet. 

Detta kan bero på att enkäten genomförts under en period mitt emellan två skriftliga omdömen. 
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Den nya läroplanen kan fortfarande vara svår att förstå för både föräldrar, elever och pedagoger. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Infomentors e-postfunktion måste fungera för att all information ska kunna komma ut till alla 

föräldrar.  

Vi får arbeta för ännu större tydlighet mot eleverna vid prov och bedömningar. Formativ 

bedömning i alla ämnen med tydligare presentation av mål och vägen dit. 

 

 

 

 

Måluppfyllelse: 

Vårt mål är att alla elever ska känna sig säkra på målen. I åk. 5 finns det en elev som inte känner sig 

säker på vad han/hon ska kunna för att nå målen. I åk. 3 upplever alla att de är säkra på detta. 

 

Analys: 

Genom att vi visat och pratat med eleverna om vilka kunskapskrav och förmågor vi arbetar mot 

har eleverna blivit medvetna om målen. 

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Utveckla och arbeta mer med våra lokala pedagogiska planeringar där mål, bedömning och 

arbetsgång beskrivs. 
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Måluppfyllelse:  

Föräldrarna till elever i åk. 5 känner sig trygga med att eleverna får den hjälp de behöver. 

Eleverna i åk. 5 känner sig nöjda med den hjälp de får. 

Alla föräldrar till elever i åk 3 anser att deras barn får den hjälp de behöver. En elev i åk 3 tycker 

inte att den får tillräckligt med hjälp. 

 

Analys:  

I åk. 3 har vi under 8 lektioner per vecka arbetat i halvklass (ma och sv) vilket har skapat bättre 

förutsättningar för individuell hjälp. I åk. 3 har det även under alla engelsklektioner funnits två 

pedagoger i klassrummet vilket möjliggjort individuell anpassning. 

Det vore önskvärt för oss att veta vem/vilka som svarar avvikande för att kunna göra en korrekt 

analys.  
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Måluppfyllelse:  

De flesta elever anser att de får göra sin röst hörd och kan påverka i skolan. 

 

Analys:  

Det kan finnas önskemål eller åsikter som inte är genomförbara eller hamnar utanför läroplanens 

ram. Vid ett sådant tillfälle kan kanske en elev känna att hänsyn inte tas till hans/hennes åsikt. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Vi arbetar utefter värdegrunden i demokratisk anda genom att ha kompissamtal, ha elevråd och ta 

tillvara elevernas åsikter/intresseområden vid planering.. 

 

 



Lå 2012/2013 

 

26 

 

Måluppfyllelse:  

Måluppfyllelsen är god. Vid jämförelse med elevenkäten för 2012 ser vi att resultatet är ännu något 

bättre för åk.3 medan vi i år haft svårare att väcka lust och nyfikenhet hos årets åk. 5 jämfört med 

föregående års åk.5. 

 

Analys: 

Varierande arbetssätt och arbetsmetoder stimulerar elevernas nyfikenhet.  

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Arbeta mer tematiskt både ämnesövergripande och åldersblandat.  

 

 

 

Måluppfyllelse: 

3 elever har svarat att de känt sig diskriminerade. 

Analys: 

Vi kan förstå vilka dessa elever är och de tillfällen de tänker på har uppmärksammats 

Åtgärder för utveckling: 



Lå 2012/2013 

 

27 

Vi fortsätter vårt ständigt pågående förebyggande arbete mot diskriminering. När händelser av 

detta slag inträffar agerar vi snabbt enligt de skriftliga rutiner vi har. 

 

 

 
Måluppfyllelse: 

 God måluppfyllelse. 

 

Analys:  

Ingen elev i åk 3 upplever att den blivit diskriminerad. 

 

 

Åtgärder för utveckling:  

Vi arbetar utefter plan mot diskriminering och kränkande behandling. 
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Analys: 

För eleverna är det svårt att veta skillnaden mellan diskriminering och trakasserier. Vi tror därför 

att eleverna svarar likadant på denna fråga som den föregående. 

Åtgärder för utveckling: 

Vi behöver gå igenom enkätfrågorna med eleverna innande svarar på dem. 

 

 

Måluppfyllelse: 

God måluppfyllelse. 

 

Analys: 

En elev har förmodligen inte förstått ordet trakasserad.  

 

 

Åtgärder för utveckling: 

Vi behöver gå igenom enkätfrågorna innan eleverna svarar på den. 
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Måluppfyllelse: 

Ingen ska känna sig kränkt. Vi ser att upplevelsen av att ha blivit kränkt ökar med stigande ålder. 

En relativt stor andel av eleverna säger sig ha blivit kränkta på något sätt under läsåret. 

Analys: 

Även i denna fråga är det viktigt att diskutera med eleverna innan enkäten genomförs så att de 

förstår att ordet kränkt hör ihop med att någon annan person behandlat en på ett sådant sätt att 

man blivit ledsen (fysiskt genomt.ex. slag, knuffar,  verbalt genom t.ex. hot eller tillmälen, eller 

psykosocialt genom t.ex. utfrysning eller ryktesspridning). 

 

Åtgärder för utveckling: 

En viktig åtgärd är att få ett mjukare språk i gruppen. Detta kan vi arbeta mot genom att vara 

konsekventa med att uppmärksamma språkbruket, genom ett regelbundet och planerat 

värdegrundsarbete i klasserna samt tydliga ordningsregler i skolan som fokuserar på respekten för 

allas lika värde och omsorgen om varandra. 

 

 

 

 

 

5 Rektors helhetsbedömning 

I vilken utsträckning har de nationella målen uppnåtts. 

Resultat: 

De nationella kursplanemålen har nåtts i hög utsträckning. Vi ser detta i ämnesproven för både åk. 

3 och åk. 6 samt i de skriftliga omdömena. Dock ser vi att vi inte når 100% måluppfyllelse i alla 

ämnen. Mest framträdande är detta i matematik och svenska för åk. 3 och i engelska för åk.6. 

Jämförelse med tidigare år i ämnen vi inte nått 100% måluppfyllelse. 

 Åk.3 Åk.6 

 11/12 12/13 11/12 12/13 

Svenska 19/22 14/19 25/25 26/26 

Matematik 19/22 14/19 25/25 25/26 

Engelska 22/22 18/19 24/25 23/26 
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Idh 22/22 18/19 25/25 26/26 

Slöjd 22/22 19/19 25/25 25/26 

Andel elever som når kunskapskraven utifrån den undervisning som bedrivits i åk. 3 respektive andel elever 

som minst når betyget E i åk. 6. 

Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 

På skolan finns elever i alla årskurser som har svårt att nå kravnivån i olika ämnens kunskapskrav. 

Genom flexibelt resursutlägg, individualisering och särskilda insatser beskrivna i IUP och 

åtgärdsprogram når vi en hög måluppfyllelse. Att elever som riskerar att inte nå målen 

uppmärksammas tidigt med tidiga insatser som följd är av stor betydelse för att ge eleven bästa 

möjliga förutsättningar att utvecklas och nå målen.  

I diskussioner och de analyser som lärarna på skolan gör lyfts den språkliga förmågan fram som en 

framgångsfaktor i alla ämnen. Språklig förmåga är en nyckel till framgång för att utveckla de 

förmågor som beskrivs i läroplanen och som bedömningen görs mot. Till exempel kan svårigheter i 

matematik hänga ihop med svårigheter att förstå begrepp eller att ta till sig matematikens språk 

och frågeställningar. Goda språkkunskaper underlättar elevens lärande, utveckling och deltagande 

i alla olika sammanhang. 

Därför blir det viktigt att under det kommande läsåret börja ett arbete för att utveckla 

undervisningen och undervisningens innehåll mer mot ämnenas språkliga dimensioner. Det blir 

viktigt att planera för språkutveckling i alla ämnen. Vilka språkliga perspektiv kan vi lägga på 

undervisningen? Hur för vi ämnesspecifika samtal? Vilka begrepp är viktiga att bearbeta och få en 

förståelse för? Hur kan eleverna ges möjlighet att öva sig i att tolka och använda ämnesspecifika 

språk (diskutera, reflektera och föra resonemang – såväl muntligt som skriftligt)? Hur kan vi skapa 

en helhet och ett sammanhang för eleverna som stöder förståelsen och språkutvecklingen? Att ta 

med bland annat dessa frågeställningar i planering av undervisningen är viktigt. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Kunskaper - utbildningsresultat 

De elever som börjar på Länghemskolan ska vara välkända och uppmärksammade redan i 

förskolan. Samarbetet mellan förskolan, specialpedagogen och förskoleklassen ska utvecklas så att 

verksamheten i förskolan går hand i hand med verksamheten i förskoleklassen. Överlämningen 

från förskolan till förskoleklassen ska fortsätta som nu.  

 

Tidiga insatser i form av handlingsplan i förskolan eller åtgärdsprogram i skolan ska göras för de 

elever som behöver det.  

 

Vid schemaläggning, och i det löpande arbetet under året, ska ämnesbehörighet och möjlighet till 

flexibelt och individanpassat arbetssätt som varierar över tid prioriteras. 

 

Vi ska utveckla elevernas språkliga förmåga genom att anlägga ett språkligt perspektiv på 

undervisningen i samtliga ämnen. Detta gör vi genom att medvetet arbeta med språk och innehåll 

parallellt i planering och genomförande av undervisningen. 

 

För att nå ökad måluppfyllelse i matematik kommer vi att arbeta mer med laborativ matematik och 

matematik i grupp. 
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Vi fortsätter att arbeta med pedagogisk planering för att skapa bearbetade planeringar, dvs. 

planeringar knutna till de ämnesspecifika förmågorna och det centrala innehållet, som delaktiggör 

eleverna och skapar förståelse för undervisningens mål samt har ett formativt förhållningssätt i 

genomförande och bedömningar. 

 

Övergripande mål och riktlinjer 

Trivsel och trygghet är stor på skolan. Samtlig personal som arbetar på skolan är en viktig del i den 

värdegrund av ömsesidig respekt och tolerans som råder. Det grundläggande arbetet med att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och allas lika värde sker i det vardagliga 

arbetet – i varje möte och i varje situation. Till detta kommer det planerade främjande och 

förebyggande arbetet. Denna del har genom skolans plan mot diskriminering och kränkande 

behandling förutsättningar att utvecklas ytterligare.  

 

En öppen dialog och bra kommunikation med vårdnadshavarna är viktig för vårdnadshavarnas 

förtroende för oss och elevernas trygghet och trivsel. Genom kontakten med vårdnadshavarna kan 

vi få bekräftelse på att barnet trivs och är tryggt eller tidiga signaler om att vi behöver vara extra 

observanta. Under året kommer vi att försöka utveckla detta. 

 

Länghem 

2013-08-02 

 

Magnus Klyver 

 

 


