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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt 142 137 100 

Därav elever i förskoleklass 15 30 20 

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

29 24  

Antal elever särskolan    

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

8,58 11,3 10,5 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

6,67 15 15 

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

74,6 92 66,7 

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

 66 100 

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

 2,1 2,0 

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

0  0  

Specialpedagoger 0,39  2 Täcker in förskolor och 
skolor i Dalstorps Ro 

Skolsköterskor 0,53  1  

Skolläkare 0  1  

Skolkuratorer 0,16  1  

Skolpsykologer 0  1  

Talpedagoger 0  1  

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild 2 4 100 2 50 

Biologi 5 5 100 3 100 

Engelska 5 7 100 4 50 

Fysik 4 5 100 3 100 

Hem- och 
konsumentkunskap 

 1 100 1 0 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Idrott och hälsa 2 2 100 2 50 

Kemi 4 5 100 3 100 

Matematik 6 6 100 3 100 

Musik 0 1 0 1 0 

Naturorienterande 
ämnen 

6 5 100 5 80 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

6 6 100 5 80 

Slöjd 2 2 50 2 50 

Svenska 8 6 100 6 66,7 

Svenska som 
andraspråk 

0 2 100 2 0 

Teknik 2 3 100 1 100 

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 76760 103170 57298 

Åk 1-6 96487 120692 84860 

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma 829 780  

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare 35 17,5 20,98 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

15,91 15,72 19,09 

Kostnad per tillsynstimma 30,08 35,31 44,46 

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola hjälper mig 
i skolarbetet om jag behöver det". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Målet är uppnått , 100 % 

Vi hade samma goda resultat förra 
läsåret 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i 
skolan det behöver i skolarbetet 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Marginellt sämre. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade 
resultatet?)Svarsfrekvensen är inte så 
hög bland vårdnadshavarna. Till nästa 
år ska vi erbjuda bättre alternativ till 
enkäten, tex kunna svara på när vi har 
föräldramöte, utvecklingsamtal.  

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppger att 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det" 

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Detta är ett resultat från åk 3 

Resultatet från åk 5 var svårtytt då någon 
elev svara vet ej pga brister i språket 
trots tolk 
Någon elev hade missuppfattat frågan. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) Vi 
har jobbat aktivt med 
likabehandlingsplanen och vi har 
också börjat med rastaktiviteter på 
skolan.  

  

Övriga kommentarer: 

 *Andel elever i årskurs 3 och 5 som 
uppger att de känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 
mycket med att alla elever ska känna sig 
trygga. Vi har hög bemanning på 
rasterna, vi gör många aktiviteter 
tillsammans på hela skolan. Detta för att 
alla elever ska lära känna varandra, och 
lära känna alla vuxna. Alla elever är allas 
elever. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 
mycket med att alla elever ska känna sig 
trygga. Vi har hög bemanning på 
rasterna, vi gör många aktiviteter 
tillsammans på hela skolan. Detta för att 
alla elever ska lära känna varandra, och 
lära känna alla vuxna. Alla elever är allas 
elever. 

Vi har satsat på många aktiviteter, många 
vuxna på raster, punktmarkering när så 
behövs, bestämda platser i matsal, buss 
klassrum m.m. 
Vi har haft rastaktiviteter. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3,5 och 8 i samt 
gymnasiet som uppger att "Mina lärare 
förväntar sig att jag ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen". 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inget inrapporterat tidigare 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Alla elever på vår skola känner lust att lära. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Skolans egna enkät för alla klasser :100% 

Komungemensam enkät för år 3 och 5 :85% 

  

Analys: 

Orsaken till det något förbättrade resultatet tror vi beror på att detta är den enda gruppen som 

sedan skolstarten varit intakt och inte blivit förändrad p g a sammanslagning av Ljungsarpskola 

och Dalstorp skola. Detta har skapat trygghet i elevgruppen elever emellan och även att 

eleverna känner sina pedagoger mycket väl då de inte behövt byta pedagoger under dessa tre 

skolår 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi har som målsättning att alla klasser ska ha så få olika vuxna i undervisningen och de ska 

slippa lärarbyten i möjligaste mån. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling (efetr analys av kommungemensamenkät) 

  

Vi har som målsättning att alla klasser ska ha så få olika vuxna i undervisningen och de ska 

slippa lärarbyten i möjligaste mån. 

Våra åtgärder under detta året för ett lustfyllt lärande och skapa en nyfikenhet kommer vi att 

fortsätta att jobba med. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 
"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre än föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Orsaken till det något förbättrade 
resultatet tror vi beror på att detta är den 
enda gruppen som sedan skolstarten 
varit intakt och inte blivit förändrad p g a 
sammanslagning av Ljungsarpskola och 
Dalstorp skola. Detta har skapat trygghet 
i elevgruppen elever emellan och även 
att eleverna känner sina pedagoger 
mycket väl då de inte behövt byta 
pedagoger under dessa tre skolår 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare 

Vi har som målsättning att alla klasser 
ska ha så få olika vuxna i undervisningen 
och de ska slippa lärarbyten i möjligaste 
mån. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 
"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är likvärdigt 

Resultatet är bättre än föregående år. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

I år 3 

Här är resultatet 100 % 

Orsaken till det något förbättrade 
resultatet tror vi beror på att detta är den 
enda gruppen soom sedan skolstarten 
varit intakt och inte blivit förändrad p g a 
sammanslagning av Ljungsarpskola och 
Dalstorp skola. Detta har skapat trygghet 
i elevgruppen elever emellan och även 
att eleverna känner sina pedagoger 
mycket väl då de inte behövt byta 
pedagoger under dessa tre skolår. 

Övriga klasser: 

Vi har många åtgärder som vi jobbat 
aktivt med under detta läsår för öka 
lusten till lärande , lustfyllt lärande, och 
att göra eleverna mer nyfikna inför sitt 
skolarbete. 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare 

Vi har som målsättning att alla klasser 
ska ha så få olika vuxna i undervisningen 
och de ska slippa lärarbyten i möjligaste 
mån. 

Våra åtgärder under detta året för ett 
lustfyllt lärande och skapa en nyfikenhet 
kommer vi att fortsätta att jobba med. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Högre kunskapsresultat 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Andelen elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i svenska 

Måluppfyllelse: 

Sämre  81 % 

Analys: 

Faktatexten handla detta läsår om en stadsmiljö och trafikanter. Många av våra elever vet vad 

trafikljus för fordon är och vad de olika fägerna står för. Däremot är det svårt för de att relatera 

till "fotgängare" och grönt ljus eller ljudet som betyder grönt. De har sällan upplevt detta och då 

blir det också svårt att skriva en sammanhängande fakta text om detta. 

I gruppen som är 9 st elever finns också två elever som är lässvaga. Den ena av dessa har ingått 

i en mindre läsgrupp under vårterminen och detta har gett resultat. den andra eleven gick på 
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vår skola i år ett och kom tillbaka nu i år tre. Detta kan ha påverkat att utveckling inte sket 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Satsa på läsgrupper 

Identifiera och sätta in åtgärder i tidiga åldrar för de elever som ligger i riskzonen efter 

skolverkets prov för elever i år 1 i svenska 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i svenska 

som andraspråk 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

I denna grupp finns det 5 st elever och två av dessa fem har klarat alla delar på de nationella 

proven i Sva för åk 3. Det resultatet är betydligt sämre än förra läsåret. Orsaken är att de här 

eleverna har varit här alltför kort tid för att ha hunnit lära sig svenska språket så pass bra att de 

klarar läsförståelse och olika texter att skriva på svenska. 

  

Övriga kommentarer: 

Andelen elever i åk 3 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i matematik 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Läsåret 15/16 hade 100 % av eleverna i åk 3, 36 elever, godkänt i alla delprov i matematik 

Läsåret 16/17 är resultatet är sämre, 37,5 % 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

Varför är det så stor skillnad?Ligger skillnaden i de matematiska kunskaperna eller är det andra 

faktorer som ligger bakom resultatet.Beror det på att de haft olika lärare i ämnet 

matematik?Består gruppen av många svaga elever? 

En fråga att skicka med till skolverket är varför inte ämnesproven i matematik inte översätts till 

olika språk. 

Vid genomgång av de olika elever som inte nått godkänt på alla delproven framkommer att två 

stycken har blivit underkända på delprov A då de inte sa något alls på den muntliga 

delen.Blyghet eller brister i den muntliga kommunikationen framkommer inte. 

Två elever med annat modersmål har inte förstått när de läst frågan. Begreppen i matematiken 

är svårt för dessa elever.Flera av eleverna har räknat och svarat korrekt men har inte på något 

sätt visat HUR de har kommit fram till svaret. 

Det finns även två elever som har många slarvfel trots att de har kunskaperna men som inte 
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nått godkänt resultat. 

Övriga kommentarer:Hur går vi vidare: 

 Skolverkets muntliga och skriftliga prov i svenska och matematik för år 1 är bra. Men 

förutsättningarna har förändrats för undervisande pedagog och det måste avsättas tid 

till detta! Undervisande pedagog måste ges tid att genomföra dessa prov då de muntliga 

sker med en elev åt gången och tar ca 20 minuter. Efterarbete som rättning , bedömning 

och reflektion samt införa alla olika resultat behövs också få tid till . Om inte, blir detta 

enbart ett stressmoment och inte det pedagogiska verktyg som det är avsett att vara. 

Först då har vi en chans att upptäcka elever med brister i matematisk förståelse . Vi har även ett 

bra underlag för att påvisa att dessa elever behöver mer stöd i sin matematiska utveckling. 

 Vi måste få sätta in extra stöd till dessa elever mycket tidigare än idag. Vi upplever att 

det först är i år 4 som elever får rätt till denna hjälp. 

 Träna mer på den muntliga delen i matematik så att alla får träna på detta. 

 Uppmärksamma förståelsen av begrepp inom matematiken för våra nyanlända. 

 Mer uppmärksamhet måste läggas på att träna redovisningar, ”HUR”. 

 Andel elever i åk 3 som uppnått kunskapskraven utifrån den undervisning som bedrivits. 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är sämre 2016/1017 är det 89% 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

De ämnen där en eller flera elever inte når alla kunskapskrav i år 3 är i Ma och Sv.Detta resultat 

överensstämmer med resultatet på de nationella proven för år 3 i dessa ämnen. 

Övriga kommentarer: 

ANALYS HUR GÅR VI VIDARE: 

Se vår analys av de NP för år 3 

Andelen elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i svenska 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är sämre än förra läsåret då resultatet var 95% och i år 88%. 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

År 6 , 25 st elever gjorde provet , tre stycken fick inte godkänt provresultat sammanlagt. De 

flesta , 12 st , fick D i provresultat. En elev nådde provresultat B och en elev nådde ett A. 
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Provet bestod av en berättande text, en argumenterande text och läsförståelse. 

1 En av eleverna hade inte godkänt provresultat redan i år 3 och pedagogen tog upp detta med 

dåvarande specialpedagog som ansåg att vi skulle godkänna eleven och ge denna elev mer tid. 

Eleven har hela tiden sagt "jag förstår", "jag kan ","jag vet vad jag ska göra" så även vid enskilda 

instruktioner på de nationella proven i år 6. Eleven fick även extra anpassning i form av mer 

provtid. Vill eleven inte se att han/hon behöver mer stöd eller har eleven inte insikt att förstå 

sina svårigheter. 

2 En elev med diagnos som försvårar för eleven att nå godkända resultat i ämnet svenska. 

3 En elev med diagnos som försvårar för eleven att nå godkända resultat i ämnet svenska. 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare för att förbättra resultaten? 

1 Viktigt att vi vid de nationella proven i år 3 inte "friserar sanningen" utan är öppna och ärliga 

mot eleven och elevens föräldrar. I bedömningen anser vi det bättre att rödmarkera en elev för 

att säkerställa att denna elev verkligen får extra anpassning. 

2 Viktigt att specialpedagogen gör täta uppföljningar på dessa elever så att det säkerställs att de 

utvecklas kunskapsmässigt i aktuellt ämne. 

3 Det är inte optimalt att ha enskilda klassgenomgångar som vi haft . Vi spar tid men vi förlorar 

mycket värdefull information om våra elever och alla skolans elever är alla pedagogers elever. Vi hade ex 

kunnat ge extra anpassning så som att någon elev kan delta i undervisningen för ett speciellt ämne i 

annan klass. 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

År 6 , 25 st elever gjorde provet , tre stycken fick inte godkänt provresultat sammanlagt. De 

flesta , 20 st , fick E, D och C i provresultat. Fem elever nådde provresultat B och en elev nådde 

ett A. 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

I klassen finns elever som har olika svårigheter, adhd, add, dyslexi samt svårt med det abstrakta 

och logiska tänkandet. 

1 En av dessa elever hade klarat matematikprovet om han/hon haft tillåtelse att göra detta 

muntligt. Svårigheten är överföra tankarna och resonemanget till hand och penna. 

2 En av eleverna har haft extra anpassningar i ämnet matematik i form av anpassat material. 

Eleven har svårt med taluppfattning, förståelse, logiskt och abstrakt tänkande samt ev lågt 

korttidsminne. Enligt tester med FAT, förstå och använda tal, så klarar eleven åk 3 men inte åk 

4. 
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Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare och utvecklar vårt arbete så att dessa elever kan nå längre? 

1 Kan man träna denna elev extra på att kunna skriva ned sitt matematiska tänk resonemang? 

2 Elever som vi ser inte har förmågan att nå kunskapsmålen för år 6 i aktuellt ämne kan ges 

möjlighet att vara med på lektioner i en annan klass där man räknar på elevens kunskapsnivå. 

Detta medför då att han/hon får genomgångar där de befinner sig kunskapsmässigt samt att 

eleven också kan få "glänsa " lite och visa att detta kan jag hjälpa dig med. 

3 En av eleverna har under hela sin skolgång kämpat med sitt dåliga självförtroende. Säger du 

till dig själv att jag är dålig, detta kan jag inte så "blir du detta".Denna elev hade varit hjälpt av 

mer och tätare 1:1 undervisning och då hela tiden också fått positiv feedback och beröm för att 

stärka självförtroendet. 

Under läsår 2016/2017 var det ofta två pedagoger i klassen för att eleverna skulle utvecklas och 

nå kunskapsmålen. Har det blivit så? Var det rätt metod? 

Andelen elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i de nationella ämnesproven i engelska. 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är sämre än förra läsåret. 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

Klassen består av 25 elever, 9 flickor och 16 pojkar. Klassen är en sammanslagnong av fd 

ljungsarpsskolan och Dalstorpsskolan. De har gått tillsammans i två år och har haft samma 

pedagoger under dessa år. När eleverna började tillsammans märkte ansvarig pedagog i 

engelska att eleverna hade med sig mycket olika kunskaper beroende på vilken skola de gått 

på. 

Av flickorna är det 5 av 9 st, 56% , som uppnår godkänt provbetyg men bland pojkarna är det 

14 av 16 , 88%, som uppnår godkänt provbetyg.En trolig förklaring till det högre resultatet 

bland pojkarna är att de spelar mer än flickor och på så sätt får med sig engelskan på köpet. 

Samtidigt som de spelar chattar de också med andra spelare världen över och detta görs på 

engelska.Provbetyget hos de "spelande pojkarna " är dessutom relativt högt, några har uppnått 

så högt som ett A, vilket de inte uppnår i några andra ämnen.En av pojkarna uttrycker "Hade 

jag inte spelat hade jag aldrig lyckats med detta". 

En anledning till att flera inte nådde minst godkänt på delprov C är att alla inte har en egen 

bästa vän. Detta var ämnet som de skulle skriva om, och det blev ett stort hinder för att komma 

igån med skrivandet.Det kommer att skickas en skrivelse till skolverket om detta ämne. 

I klassen finns ett antal elever med funktionshinder som överlag har det svårt att nå godkända 
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kunskapskrav. 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare : 

Vi ska jobba för att avsätta tid en till två gånger varje termin där vi diskuterar och utbyter 

erfarenhet, tips och ideer samt jobbar med ämnesprogression. 

Vi ska ha tydlig och bra överlämning mellan år 3 och år 4 .Det ska avsättas tid till detta och det 

ska inte vara samtal som enbart handlar om "stökiga" elever och de som är lässvaga. 

Utbyte mellan lärare år3 och år6 ska införas för att mottagande och överlämnande ska bli 

bättre.Detta för att skillnaden för eleverna inte ska bli så stor vid övergången från år 3 till år 4 

då det upplevs att undervisningen skiljer sig åt mycket.Vi kan göra detta genom att praktisera i 

varandras klasser, jobbskugga m.m. Detta medför också att vi blir mer ödmjuka inför varandras 

arbete. 

Andel elever som minst uppnår betyget E i årskurs 6 i samtliga ämnen 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Läsåret 2015/2016 var resultatet 95% och detta läsår 81%.Resultaet är sämre. 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

Både meritvärde (i medeltal) och betyg är lägre än tidigare år. 

Kan vi se någon skillnad mellan pojkar och flickor i denna nedåtgående trend?  

Nej, vi hittar ingen logisk förklaring här. 

Är det i vissa speciella ämnen?ENG:Generellt sett lättare att nå högre resultat i eng på de 

naytionella proven och därmed även betyg. Här räcker det med godkänt i hör och läsförståelse 

för att nå ett E även och skrivdelen är bristfällig.MA: kraven gällande provbetyg i de nationella 

proven i matematik är hårdare.Fler elever presterar underkänt i matematik än i andra ämnen. 

Kan det vara så att detta är en effekt av att vi slagit ihop två skolor och att det medfört nya 

gruppsammansättningar, gruppdynamik, nya pedagoger, många lärarbyten m.m ?Skulle kunna 

var en möjlig del av orsaken.Dock svår att utvärdera då vi inte har något att jämföra med än. 

Först om två år har vi elevgrupper att jmfr med som har gått tillsammans undre längre tid och 

med samma pedagoger. 

Elevgruppen?Av tidigare erfarenhet vet vi att det är svårt att jämföra olika elevgrupper och 

deras resultat . Grupperna ser olika ut till antal och alla elever är olika. Det finns elever som har 

olika problematik, svårigheter osv. 

Övriga kommentarer: 
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HUR GÅR VI VIDARE? 

 Vi ser det värdefullt att kunna jämföra samma klass under ett antal år för att se deras 

kunskapsutveckling. En elevgrupp i år 3 på de NP , hur lyckades de där ? Vilka 

svårigheter upptäkte vi ? Hur och med vilka insatser hjälper vi dessa elever vidare?I år 6 

kan vi sedan granska deras resultat .Blev resultatet bättre? Var det fler som nådde i mål? 

Var våra insatser tillräckliga? Kunde vi gjort mer och i så fall vad? 

 Vilka insatser gör vi idag för att alla ska nå minst E? När sätts insatserna in?Tidigare 

insatser = större chans för våra elever att lyckas. Vi upplever att insatser sätts in först i 

år 4 trots att pedagoger i de lägre åldrarna har flaggat för detta långt tidigare och vid 

flera tillfällen. 

Skolverkets muntliga och skriftliga prov i svenska och matematik för år 1 är bra. MEN 

förutsättningarna har förändrats för undervisande pedagog och det måste avsättas tid till 

detta! Undervisande pedagog måste ges tid att genomföra dessa prov då de muntliga sker med 

en elev åt gången och tar ca 20 minuter. Efterarbete som rättning , bedömning och reflektion 

samt införa alla olika resultat behövs också få tid till . Om inte, blir detta enbart ett 

stressmoment och inte det pedagogiska verktyg som det är avsett att vara. 

Först då har vi en chans att upptäcka elever med brister i matematisk förståelse . Vi har även ett 

bra underlag för att påvisa att dessa elever behöver mer stöd i sin matematiska utveckling. 

Vi måste få sätta in extra stöd till dessa elever mycket tidigare än idag. Vi upplever att det först 

är i år 4 som elever får rätt till denna hjälp. 

 Hur kan vi underlätta övergången från år tre till år 4? Både läromedel och undervisning 

är annorlunda, större krav i kunskapskraven osv. De elever som klarar godkänt i år 3 

men som ligger på gränsen får det väldigt ofta mycket svårt i år4.ETT 

UTVECKLINGSOMRÅDE FÖR 2017/2018 ? 

 Våra läromedel är bra och anpassade till läroplanens kunskapskrav och måluppfyllelse. 

Men ibland är det för enkelt att "avkoda" vad vill läromedelsförfattaren att jag ska göra 

här? Vi ska ta fram material som komplement till matematikböckerna med fokus på 

problemlösningsuppgifter.HAR VI NÅGON ERFARENHET FRÅN 

MATEMATIKLYFTET ATT PLOCKA FRAM HÄR ? 

Vi ska jobba för att avsätta tid en till två gånger varje termin där vi diskuterar och utbyter 

erfarenhet, tips och ideer samt jobbar med ämnesprogression. 

Vi ska ha tydlig och bra överlämning mellan år 3 och år 4 .Det ska avsättas tid till detta och det 

ska inte vara samtal som enbart handlar om "stökiga" elever och de som är lässvaga. 

Utbyte mellan lärare år3 och år6 ska införas för att mottagande och överlämnande ska bli 

bättre.Detta för att skillnaden för eleverna inte ska bli så stor vid övergången från år 3 till år 4 

då det upplevs att undervisningen skiljer sig åt mycket.Vi kan göra detta genom att praktisera i 

varandras klasser, jobbskugga m.m. Detta medför också att vi blir mer ödmjuka inför varandras 

arbete. 

Genomsnittligt meritvärde för åk 6 2016/2017 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 



Dalstorpskolan, Kvalitetsanalys 16/17 15(33) 

 

 

 

Resultatet är sämre 

Vi ser en nedåtgående kurva de senaste åren 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?) 

Även om resultatet är sämre så ligger vi högt jämfört med riket. 

Vår analys för detta är densamma som för betygen i åk 6. 

Övriga kommentarer: 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska. 

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Faktatexten handla detta läsår om en 
stadsmiljö och trafikanter. Många av våra 
elever vet vad trafikljus för fordon är och 
vad de olika fägerna står för. Däremot är 
det svårt för de att relatera till 
"fotgängare" och grönt ljus eller ljudet 
som betyder grönt. De har sällan upplevt 
detta och då blir det också svårt att skriva 
en sammanhängande fakta text om detta. 

I gruppen som är 9 st elever finns också 
två elever som är lässvaga. Den ena av 
dessa har ingått i en mindre läsgrupp 
under vårterminen och detta har gett 
resultat. den andra eleven gick på vår 
skola i år ett och kom tillbaka nu i år tre. 
Detta kan ha påverkat att utveckling inte 
skett. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk. 

40 % 100 % 40 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

I denna grupp finns det 5 st elever och 
två av dessa fem har klarat alla delar på 
de nationella proven i Sva för åk 3. Det 
resultatet är betydligt sämre än förra 
läsåret. Orsaken är att de här eleverna 
har varit här alltför kort tid för att ha 
hunnit lära sig svenska språket så pass 
bra att de klarar läsförståelse och olika 
texter att skriva på svenska. 

Övriga kommentarer: 



Dalstorpskolan, Kvalitetsanalys 16/17 16(33) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i matematik. 

37 % 100 % 37 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Läsåret 15/16 hade 100 % av eleverna i 
åk 3, 36 elever,  godkänt i alla delprov i 
matematik 

Läsåret 16/17 är resultatet är sämre, 37,5 
% 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Varför är det så stor skillnad? 
Ligger skillnaden i de matematiska 
kunskaperna eller är det andra faktorer 
som ligger bakom resultatet. 
Beror det på att de haft olika lärare i 
ämnet matematik? 
Består gruppen av många svaga elever? 

En fråga att skicka med till skolverket är 
varför inte ämnesproven i matematik inte 
översätts till olika språk. 

Vid genomgång av de olika elever som 
inte nått godkänt på alla delproven 
framkommer att två stycken har blivit 
underkända på delprov A då de inte sa 
något alls på den muntliga 
delen.Blyghet eller brister i den muntliga 
kommunikationen framkommer inte. 

Två elever med annat modersmål har 
inte förstått när de läst frågan. 
Begreppen i matematiken är svårt för 
dessa elever. 
Flera av eleverna har räknat och svarat 
korrekt men har inte på något sätt visat 
HUR de har kommit fram till svaret. 

Det finns även två elever som har många 
slarvfel trots att de har kunskaperna men 
som inte nått godkänt resultat. 
 

  

Övriga kommentarer: 
Hur går vi vidare: 

Skolverkets muntliga och skriftliga prov i 
svenska och matematik för år 1 är bra. 
MEN förutsättningarna har förändrats 
för undervisande pedagog och det 
måste avsättas tid till detta!  
Undervisande pedagog måste ges tid att 
genomföra dessa prov då de muntliga 
sker med en elev åt gången och tar ca 20 
minuter. Efterarbete som rättning , 
bedömning och reflektion samt införa alla 
olika resultat behövs också få tid till . Om 
inte, blir detta enbart ett stressmoment 
och inte det pedagogiska verktyg som det 
är avsett att vara. 

Först då har vi en chans att upptäcka 
elever med brister i matematisk 
förståelse . Vi har även ett bra underlag 
för att påvisa att dessa elever behöver 
mer stöd i sin matematiska utveckling. 

Vi måste få sätta in extra stöd till dessa 
elever mycket tidigare än idag. Vi 
upplever att det först är i år 4 som elever 
får rätt till denna hjälp. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 
som bedrivits. 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

De ämnen där en eller flera elever inte 
når alla kunskapskrav i år 3 är i Ma och 
Sv. 
Detta resultat överensstämmer med 
resultatet på de nationella proven för år 3 
i dessa ämnen. 

Övriga kommentarer: 

ANALYS HUR GÅR VI VIDARE: 

Se vår analys av de NP för år 3 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än förra läsåret då 
resultatet var 95% och i år 88%. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

År 6 , 25 st elever gjorde provet , tre 
stycken fick inte godkänt provresultat 
sammanlagt. De flesta , 12 st , fick D i 
provresultat. En elev nådde provresultat 
B och en elev nådde ett A. 

Provet bestod av en berättande text, en 
argumenterande text och läsförståelse. 

 
1 En av eleverna hade inte godkänt 
provresultat redan i år 3 och pedagogen 
tog upp detta med dåvarande 
specialpedagog som ansåg att vi skulle 
godkänna eleven och ge denna elev mer 
tid. Eleven har hela tiden sagt "jag 
förstår", "jag kan ","jag vet vad jag ska 
göra" så även vid enskilda instruktioner 
på de nationella proven i år 6. Eleven fick 
även extra anpassning i form av mer 
provtid. Vill eleven inte se att han/hon 
behöver mer stöd eller har eleven inte 
insikt att förstå sina svårigheter. 

2 En elev med diagnos som försvårar för 
eleven att nå godkända resultat i ämnet 
svenska. 

3 En elev med diagnos som försvårar för 
eleven att nå godkända resultat i ämnet 
svenska. 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare för att förbättra 
resultaten? 

1 Viktigt att vi vid de nationella proven i år 
3 inte "friserar sanningen" utan är öppna 
och ärliga mot eleven och elevens 
föräldrar. I bedömningen anser vi det 
bättre att rödmarkera en elev för att 
säkerställa att denna elev verkligen får 
extra anpassning. 

2 Viktigt att specialpedagogen gör täta 
uppföljningar på dessa elever så att det 
säkerställs att de utvecklas 
kunskapsmässigt i aktuellt ämne. 

3 Det är inte optimalt att ha enskilda 
klassgenomgångar som vi haft . Vi spar 
tid men vi förlorar mycket värdefull 
information om våra elever och alla 
skolans elever är alla pedagogers elever. 
Vi hade ex kunnat ge extra anpassning 
så som att någon elev kan delta i 
undervisningen för ett speciellt ämne i 
annan klass. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inga elever i åk 6 läsåret 2016/2017 
bedömdes i Sva 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i matematik. 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

År 6 , 25 st elever gjorde provet , tre 
stycken fick inte godkänt provresultat 
sammanlagt. De flesta , 20 st , fick E, D 
och C i provresultat. Fem elever nådde 
provresultat B och en elev nådde ett A. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

I klassen finns elever som har olika 
svårigheter , adhd, add, dyslexi samt 
svårt med det abstrakta och logiska 
tänkandet. 

1 En av dessa elever hade klarat 
matematikprovet om han/hon haft 
tillåtelse att göra detta muntligt. 
Svårigheten är överföra tankarna och 
resonemanget till hand och penna. 

2 En av eleverna har haft extra 
anpassningar i ämnet matematik i form 
av anpassat material. Eleven har svårt 
med taluppfattning, förståelse , logiskt 
och abstrakt tänkande samt ev lågt 
korttidsminne. Enligt tester med FAT, 
förstå och använda tal, så klarar eleven 
åk 3 men inte åk 4. 

3 

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare och utvecklar vårt 
arbete så att dessa elever kan nå 
längre? 

1 Kan man träna denna elev extra på att 
kunna skriva ned sitt matematiska tänk 
resonemang? 

2 Elever som vi ser inte har förmågan att 
nå kunskapsmålen för år 6 i aktuellt 
ämne kan ges möjlighet att vara med på 
lektioner i en annan klass där man räknar 
på elevens kunskapsnivå. Detta medför 
då att han/hon får genomgångar där de 
befinner sig kunskapsmässigt samt att 
eleven också kan få "glänsa " lite och 
visa att detta kan jag hjälpa dig med. 

3 En av eleverna har under hela sin 
skolgång kämpat med sitt dåliga 
självförtroende. Säger du till dig själv att 
jag är dålig, detta kan jag inte så "blir du 
detta". 
Denna elev hade varit hjälpt av mer och 
tätare 1:1 undervisning och då hela tiden 
också fått positiv feedback och beröm för 
att stärka självförtroendet. 

Under läsår 2016/2017 var det ofta två 
pedagoger i klassen för att eleverna 
skulle utvecklas och nå kunskapsmålen. 
Har det blivit så ? Var det rätt metod ? 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i engelska. 

76 % 100 % 76 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än förra läsåret. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Klassen består av 25 elever, 9 flickor och 
16 pojkar. Klassen är en 
sammanslagnong av fd ljungsarpsskolan 
och Dalstorpsskolan. De har gått 
tillsammans i två år och har haft samma 
pedagoger under dessa år. 
När eleverna började tillsammans märkte 
ansvarig pedagog i engelska att eleverna 
hade med sig mycket olika kunskaper 
beroende på vilken skola de gått på. 

 
Av flickorna är det 5 av 9 st, 56% , som 
uppnår godkänt provbetyg men bland 
pojkarna är det 14 av 16 , 88%, som 
uppnår godkänt provbetyg. 
En trolig förklaring till det högre resultatet 
bland pojkarna är att de spelar mer än 
flickor och på så sätt får med sig 
engelskan på köpet. Samtidigt som de 
spelar chattar de också med andra 
spelare världen över och detta görs på 
engelska. 
Provbetyget hos de "spelande pojkarna " 
är dessutom relativt högt, några har 
uppnått så högt som ett A, vilket de inte 
uppnår i några andra ämnen. 
En av pojkarna uttrycker "Hade jag inte 
spelat hade jag aldrig lyckats med detta". 

En anledning till att flera inte nådde minst 
godkänt på delprov C är att alla inte har 
en egen bästa vän. Detta var ämnet som 
de skulle skriva om, och det blev ett stort 
hinder för att komma igån med 
skrivandet. 
Det kommer att skickas en skrivelse till 
skolverket om detta ämne. 

I klassen finns ett antal elever med 
funktionshinder som överlag har det svårt 
att nå godkända kunskapskrav. 

  

  

Övriga kommentarer: 

Hur går vi vidare : 

Vi ska jobba för att avsätta tid en till två 
gånger varje termin där vi diskuterar och 
utbyter erfarenhet, tips och ideer samt 
jobbar med ämnesprogression. 

Vi ska ha tydlig och bra överlämning 
mellan år 3 och år 4 .Det ska avsättas tid 
till detta och det ska inte vara samtal som 
enbart handlar om "stökiga" elever och 
de som är lässvaga. 

Utbyte mellan lärare år3 och år6 ska 
införas för att mottagande och 
överlämnande ska bli bättre.Detta för att 
skillnaden för eleverna inte ska bli så stor 
vid övergången från år 3 till år 4 då det 
upplevs att undervisningen skiljer sig åt 
mycket. 
Vi kan göra detta genom att praktisera i 
varandras klasser, jobbskugga m.m. 
Detta medför också att vi blir mer 
ödmjuka inför varandras arbete. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som minst uppnår 
betyget E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Läsåret 2015/2016 var resultatet 95% 
och detta läsår 81%. 
Resultaet är sämre. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Både meritvärde (i medeltal) och betyg är 
lägre än tidigare år. 

 
Kan vi se någon skillnad mellan pojkar 
och flickor i denna nedåtgående trend?  

Nej, vi hittar ingen logisk förklaring här. 

 
Är det i vissa speciella ämnen? 
ENG:Generellt sett lättare att nå högre 
resultat i eng på de naytionella proven 
och därmed även betyg. Här räcker det 
med godkänt i hör och läsförståelse för 
att nå ett E även och skrivdelen är 
bristfällig. 
MA: kraven gällande provbetyg i de 
nationella proven i matematik är hårdare. 
Fler elever presterar underkänt i 
matematik än i andra ämnen. 

Kan det vara så att detta är en effekt av 
att vi slagit ihop två skolor och att det 
medfört nya gruppsammansättningar, 
gruppdynamik, nya pedagoger, många 
lärarbyten m.m ? 
Skulle kunna var en möjlig del av 
orsaken. 
Dock svår att utvärdera då vi inte har 
något att jämföra med än. Först om två år 
har vi elevgrupper att jmfr med som har 
gått tillsammans undre längre tid och 
med samma pedagoger. 

  

Elevgruppen? 
Av tidigare erfarenhet vet vi att det är 
svårt att jämföra olika elevgrupper och 
deras resultat . Grupperna ser olika ut till 
antal och alla elever är olika. Det finns 
elever som har olika problematik, 
svårigheter osv. 

 
 

Övriga kommentarer: 

HUR GÅR VI VIDARE? 

 Vi ser det värdefullt att kunna 
jämföra samma klass under ett 
antal år för att se deras 
kunskapsutveckling. En 
elevgrupp i år 3 på de NP , hur 
lyckades de där ? Vilka 
svårigheter upptäkte vi ? Hur 
och med vilka insatser hjälper 
vi dessa elever vidare? 
I år 6 kan vi sedan granska 
deras resultat .Blev resultatet 
bättre? Var det fler som nådde 
i mål? Var våra insatser 
tillräckliga? Kunde vi gjort mer 
och i så fall vad? 

 Vilka insatser gör vi idag för att 
alla ska nå minst E? När sätts 
insatserna in? 
Tidigare insatser = större 
chans för våra elever att 
lyckas.  
Vi upplever att insatser sätts in 
först i år 4 trots att pedagoger i 
de lägre åldrarna har flaggat 
för detta långt tidigare och vid 
flera tillfällen. 

Skolverkets muntliga och skriftliga prov i 
svenska och matematik för år 1 är bra. 
MEN förutsättningarna har förändrats 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

209 197,8 105,66 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre 

Vi ser en nedåtgående kurva de senaste 
åren 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Även om resultatet är sämre så ligger vi 
högt jämfört med riket. 

Vår analys för detta är densamma som 
för betygen i åk 6. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Alla lärare använder bedömningsportalen i sin undervisning. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

  

Analys: 

Är resultatet sämre/bättre än föregående år? 

Resultatet är mycket högre. 

Analys (Vad är de troliga förklaringarna/orsakerna till det förbättrade/försämrade 

resultatet?)Vi Bestämde i arbetslaget att vi skulle avsätta tid för detta så att alla pedagoger vet 

och kan hur man använder detta som ett verktyg i sin bedömning 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppmärksamma nyanställda pedagoger att ta del av skolverkets bedömningsmaterial och hålla 

oss uppdaterade. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel lärare som använder 
Skolverkets bedömningsportal. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är mycket högre. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?)Vi 
Bestämde i arbetslaget att vi skulle 
avsätta tid för detta så att alla pedagoger 
vet och kan hur man använder detta som 
ett verktyg i sin bedömning. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Alla elever stimuleras att nå så långt som möjligt. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Vi anser att vi nått målet med våra aktiviteter som varit uppskattade bland eleverna. 

Analys: 

Våra mått till detta mål är missvisande då de bygger på föräldraenkäten där svarsalternativet är 

allt för lågt för att kunna användas som analys. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi gör enkäten med alla föräldrar vid utvecklingsamtalen och i alla klasser. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 
förväntningar på mitt barn. 

62 % 100 % 62 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Betydligt lägre 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi har väldigt låg svarsfrekvens från 
föräldrarna på den kommungensamma 
enkäten. Detta året är det endast 8 av 32 
vuxna som svarat , endast 25%. 
Hur gör man en analys av så få 
svarande? 
Resultaet blir väldigt missvisande och 
säger inte alls hur stor den delen av 
vuxna som tycker att det inte stämmer 
alls. 
 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till elever i åk 3 som 
uppger att "personalen har höga 
förväntningar på mitt barn" 

65 % 100 % 65 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sämre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Betydligt lägre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi har väldigt låg svarsfrekvens från 
föräldrarna på den kommungensamma 
enkäten. Detta året är det endast 8 av 32 
vuxna som svarat , endast 25%.Hur gör 
man en analys av så få 
svarande?Resultaet blir väldigt 
missvisande och säger inte alls hur stor 
den delen av vuxna som tycker att det 
inte stämmer alls. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till elever i åk 5 som 
uppger att "personalen har höga 
förväntningar på mitt barn" 

65 % 100 % 65 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Betydligt sämre 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi har väldigt låg svarsfrekvens från 
föräldrarna på den kommungensamma 
enkäten. Detta året är det endast 8 av 32 
vuxna som svarat , endast 25%.Hur gör 
man en analys av så få 
svarande?Resultaet blir väldigt 
missvisande och säger inte alls hur stor 
den delen av vuxna som tycker att det 
inte stämmer alls. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Pedagogerna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT som 

ett fungerande verktyg i undervisningen. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Vi har haft fortbildning med navet ett antal tillfällen då de kommit ut till skolan. Detta har varit 

inspirerande, motivirande , och lärorikt och vi har blivit mindre "avskräckta" för detta uppdrag. 

Vissa av oss pedagoger har också redan börjat använda detta i undervisningen 

Vi har delat med oss inom arbetslaget av våra kunskaper. Alla kan och vi sitter ofta på mycket 
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kunskap. 

Vi har avsatt tid för detta vid en del arbetslagsträffar. 

Vi har haft en kompetensutbildningsbildningsdag med efterföljande workshops. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

En önskan är att alla i arbetslaget ska få åka på SETT mässan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel pedagoger som fått utbildning 
i grundläggande programmering 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Förra året jobbade vi inte med detta. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Vi har haft fortbildning med navet ett 
antal tillfällen då de kommit ut till skolan. 
Detta har varit inspirerande, motivirande ,  
och lärorikt och vi har blivit mindre 
"avskräckta" för detta uppdrag. Vissa av 
oss pedagoger har också redan börjat 
använda detta i undervisningen. 

 Antal klasser som aktivt använder 
programmering 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vi har inte använt eller jobbat med 
programering tidigare. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Alla klasser har jobbat med 
programmering vid ett eller flera tillfällen. 
Detta beror på att vi pedagoger har fått i 
utbildning i området och känner oss på 
så sätt trygga och motiverade att testa 
detta. Navet har också varit i skolans alla 
klasser och introducerat programmering 
för eleverna. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla elever får det stöd och hjälp de behöver? 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Men får de det stöd de ska ha? 

Får de rätt stöd ? 
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Alla elever får någon form av stöd men inte alltid det stöd som hade varit bäst. Vi har endast 

haft en specialpedagog istället för två på skolan då en varit långtidssjukskriven. Den 

specialpedagog som varit i tjänst jobbar huvuddelen mot de yngre åldrarna , förskolan. 

Vi saknar även de åtgärder och insatser som vi nämnt i vår redovisning för de elever i de lägre 

åldrarna som vi ser riskerar att inte nå målen. 

Vi saknar personal med rätt kompetens att arbeta med de barn som har någon form av 

bokstavskombination. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Sätt in hjälp i de tidigare åldrarna. 

Använd kompetensen inom arbetslaget till de elever som har någon form av 

bokstavskombination. Fortbildning inom neuropsykiatriska funktionshinder . 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen pedagoger som känner till 
rutiner och ärendegång 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Viktigt med löpande information kring 
detta. 

Övriga kommentarer: 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i 
skolan det behöver i skolarbetet 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt eller något bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Svarsfrekvensen är alldeles för låg för att 
göra en analys 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola hjälper mig 
i skolarbetet om jag behöver det". 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

År 3 svara 100% att de får den hjälp de 
behöver 

År 5 92% 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Resultatet är bra 

Övriga kommentarer: 

 Andelen pedagoger som  fått 
information om  rutiner för ärendegång 
när det gäller elever i behov av stöd. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Information är inte detsamma som att vi 
kan detta . Det är fortfarande oklart när 
det ska upprättas ÅP och vad de 
särskilda anpassningarna står för. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Öka elevernas måluppfyllelse i matematik med hjälp av IKT 

 Ej påbörjad 

Prognos måluppfyllelse: 

100% 

  

Kommentar: 

MAL , kompetensutbildning i matematik för alla pedagoger som undervisar i matematik 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Alla elever ska trivas på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Vi har aktivt jobbat med att alla ska trivas på våra relativt lilla skola och det har vi lyckats med . 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som trivs i skolan 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

100 % 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

En relativt liten skola där alla känner alla 
då vi aktivt jobbat med olika elevgrupper . 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel vårdnadshavare i årskurs 3 
och 5 som uppger att deras barn trivs 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi anser att resultatet är ok. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.9 Alla elever ska känna trygghet på skolan. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar mycket med att alla elever ska känna sig trygga. Vi har 

hög bemanning på rasterna, vi gör många aktiviteter tillsammans på hela skolan. Detta för att 

alla elever ska lära känna varandra, och lära känna alla vuxna. Alla elever är allas elever. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som känner sig trygga 
på skolan (HT) 

91,5 % 95 % 96,32 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är sämre. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Bland de yngre eleverna är de rädda för 
en klasskamrat som då denne är fysiskt 
utåtagerande och oberäknelig. 

På vår multisportplan och på bussen till 
och från skolan förekommer rastistiska 
tillmälen. 

Vid enkäten framkommer det även att 
elever upplever att en elev i de äldre 
åldrarna uppträder hotfullt både verbalt 
och kroppsligt vilket gör att de känner sig 
rädda. 

Åtgärder: 

Hos de yngre eleverna har anpassningar 
gjorts genom att den utåtagerande 
eleven har gått ut först på rast, gått först 
till matsalen/bussen för att undvika kö 
med kamrater. En annan personlig resurs 
är tillsatt. 

Rastvakt vid multisportarenan varje rast. 

Gällande den äldre eleven som övriga 
elever på skolan är rädda för, kontaktar 
berörda klasslärare tf rektor för att lyfta 
frågan vid EHG-möte igen om kurators 
observationer har mynnat ut i några 
konkreta förslag till åtgärder. 

Övriga kommentarer: 

 *Andel elever i årskurs 3 och 5 som 
uppger att de känner sig trygga 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi är en relativt liten skola där vi jobbar 
mycket med att alla elever ska känna sig 
trygga. Vi har hög bemanning på 
rasterna, vi gör många aktiviteter 
tillsammans på hela skolan. Detta för att 
alla elever ska lära känna varandra, och 
lära känna alla vuxna. Alla elever är allas 
elever. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som känner sig trygga 
på skolan (VT) 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

100% 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Se analys för HT 

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som anser att "Lärarna i min 
skola tar hänsyn till elevernas åsikter". 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

likvärdig 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi lyssnar in våra elevers åsikter. Vi gör 
det dagligen i alla situationer. Viktigt att 
inte avfärda någon. Varje elev har rätt att 
känna sig lyssnad på. 

Vi gör det även i våra klassråd och i vårt 
elevråd. 

Är det saker som eleverna inte kan vara 
med och påverka så förklarar vi detta för 
våra elever och även varför de inte får 
vara med bestämma. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som svarar att "Jag vet vad 
jag ska kunna för att nå kunskapskraven i 
de olika ämnena". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Tydliga IUP och utvecklingsamtal har gett 
resultat. 

Detta är ett medelvärde från år 3 och 5 
och så var det föregående år också. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som anger att " Jag får veta 
hur det går för mig i skolarbetet". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi är tydliga på våra utvecklingsamtal ang 
vad som är viktigt att förbättra och vad 
som går bra. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Kunskapskrav och kunskapsresultat i samtliga ämnen ska 

synliggöras av pedagogerna. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

100% 

Analys: 

Ett bra resultat då detta är ett prioriterat mål för alla pedagoger att synliggöra för alla elever 

vad de ska göra för att nå målen. 

Vi hade satt IUP och utvecklingsamtal som aktivitet för detta mål. 
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Det är också viktigt att vid varje undervisningstillfälle tydliggöra "Vad är vårt mål idag" 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta som tidigare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för 
att nå målen i de olika ämnena". 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något högre 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Ett prioriterat mål för alla pedagoger att 
synliggöra för alla elever vad de ska göra 
för att nå målen. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som 
anger att " Jag får veta hur det går för 
mig i skolarbetet". 

97 % 100 % 97 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi har satsat på våra IUP och 
utvecklingsamtal. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.2 Alla elever har kunskap om hur de kan  påverka sin 

skolsituation. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

95% 

Analys: 

Vi lyssnar in våra elevers åsikter. Vi gör det dagligen i alla situationer. Viktigt att inte avfärda 

någon. Varje elev har rätt att känna sig lyssnad på. 

Vi gör det även i våra klassråd och i vårt elevråd. 

Är det saker som eleverna inte kan vara med och påverka så förklarar vi detta för våra elever 

och även varför de inte får vara med bestämma. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi fortsätter som tidigare. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 och 5 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter". 

95 % 95 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Likvärdigt 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Vi lyssnar in våra elevers åsikter. Vi gör 
det dagligen i alla situationer. Viktigt att 
inte avfärda någon. Varje elev har rätt att 
känna sig lyssnad på. 

Vi gör det även i våra klassråd och i vårt 
elevråd. 

Är det saker som eleverna inte kan vara 
med och påverka så förklarar vi detta för 
våra elever och även varför de inte får 
vara med bestämma. 

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Resultatet för Dalstorp gällande trygghet, trivsel, och lust att lära ligger fortfarande högt. Även 

resultatet bland vårdnadshavare är bättre gällande barnens trivsel samt något lägre angående 

om att eleverna får den hjälpsom de behöver. Detta är resultat som är glädjande då detta är en  

viktig del för elvernas kunskapsinhämtning. 

Resultaten för de nationella proven är vi inte lika nöjda med. Nationella prov för åk 6 är sämre 

än förra året. Andelen som klarar Engelska är 76%, Matematik 88%, svenska 88%. När vi tittar 

på andelen elever som uppnår kunskapskraven för för E i samtliga ämnen hamnar vi på 81% 

måluppfyllelse mot förra året 95%. 

Rsultatatet är även lågt för natioenlla prov  för åk 3 .Läsåret 1516 var resultatet  i nationella prov 

för år 3, 100%. Detta året är det 37,5%. 

  

  

Sammanfattande analys 

Resultatet angående trivsel och trygghet och studier behöver hela tiden arbetas aktivt med. Bla 

genom skolans värdegrund och likabehandlingsplan. Vi tror att en närhet till pedagogerna och 

ett aktivt arbete i värdegrundsfrågor är en del i det goda resultat som visats. Vi behöver dock se 

över hur vi når en större andel föräldrar då svarsfrekvens är för låg för att kunna dra några 

slutsatser. 

Skolan behöver se över arbetet med anpassningar och särskilt stöd för att nå fullständig 
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måluppfyllelse. Det har varit en perosnalomsättning inom Elevhälsan och har saknat under 

perioder saknat specialedagogiskt stöd i den utsträckning som planerat. 

Vi har utmaningar med elever med annat modersmål då det ofta handlar läs och 

begreppsförståelse som gör att de inte kan uppnå kunskapsmålen för den årskurs de är 

placerade i. det har under året arbetats fram rutiner för nyanlända och elever med annat 

modersmål där det sker en kartläggnig om kunskapsläget. Detta för att kunna 

årskursbestämma dem på ett adekavt sätt. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 Föräldrar får fylla i trvsel och trygghetsenkäen under utvecklingsamtal. 

 Systematisk uppföljning av de elever som är i behov av stöd. 

 Förtydliga elevgången för elever som befaras inte uppnå kunskaspmålen. 

 Fortsätta arbetet med kartlägging av nyanlända. 

 Se över organisationen på elever med annat modersmål, modersmålundervisning, 

studiehandlening samt anpassningar inom undervisningen. 

 IKT, fortsätta utveckla arbete med information och teknik för högre kunskapsutveckling. 


