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1. Kunskapsuppdraget 

Mål 

Alla elever… 

 

 kan, senast i slutet av höstterminen i årskurs 2, läsa (når minst LUS 11). 

 når minst LUS 15 i årskurs 3. 

 skall, på de nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6, minst klara att nå godkänd 

nivån. 

 skall, senast i slutet av årskurs 6, klara kunskapskraven för godkänt (betyget E), i 

alla ämnen. 

 har inblick i, och förståelse för, kunskapskraven i alla skolämnen. 

 

 

Måluppfyllelse 

 

3A 

7 av 14 nådde målen i alla ämnen, fem av dem som inte klarade målen läser svenska som 

andra språk. 

 Elevernas läsförståelse har ökat, 11 av 14 elever klarade kravnivån på de nationella 

proven. Två av de tre som inte klarade kravnivån är SVA-elever. 

 8 av 14 elever når inte LUS-punkt 15, de har inte helt fått flyt i läsningen. Några har 

ändå läsförståelse när de tar god tid på sig som på de nationella proven. För att nå 

målen för läsning i år 4 behöver de lästräning. 

 9 elever av 14 når alla kunskapskrav i de nationella proven. Två elever missade nått 

enstaka mål och tre elever har större svårigheter. Matematikkunskaperna har ökat men 

för en elev har utvecklingen inte gått framåt. 

 

3B  

13 av 16 elever klarade alla målen. 

 Tre elever som läser SVA klarade inte svenska nationella proven. (en av de tre har 

bara varit en kort period i Sverige) 

 Har tre SVA elever som har LUS 9 annars har alla andra högre. 

 Tre elever av 16 når inte målen i de nationella proven. 

Nationella prov åk.3 
De nationella proven i svenska för åk.3 behandlade följande områden: 

 

A. Tala 

B. Läsa – berättande 

C. Läsa – fakta 

D. Elevens läsning 

E. Elevens textsamtal 



F. Skriva – berättelse 

G. Stavning och interpunktion 

H. Skriva – faktatext 

 

I år har vi gjort ett svagare resultat på alla delprov i svenska jämfört med tidigare år. De starkaste 

områdena är A Tala, D Elevens läsning och E Elevens textsamtal. De svagaste områdena är B 

Läsa berättande text, C Läsa – faktatext och G Stavning och interpunktion.(Hämtat från 

sammanställningen Np-svenska av Katarina Hellund Eriksson) 

 

Nationella prov matematik åk.3 
Eleverna i årskurs 3 i Filipstads kommun gör ett ganska homogent resultat sett över alla delprov. 

Svårast har de haft för delproven F2 (skriftliga räknemetoder), D (Tid & Volym) samt E 

(förhållanden & Prealgebra). Lättast hade eleverna för delprov G1 (Bråk). Detta kanske beror på att 

vi i vår kvalitetssäkring kartlägger elevernas kunskaper inom bråk redan från årskurs 2, skriftliga 

räknemetoder kartläggs först höstterminen i årskurs 3.(Hämtat från sammanställningen Np åk.3 av 

Anna-Lena Ranström) 

 

Åk.6 

 I åk.6 är det 14 elever som inte når punkt 18a på LUS, som är målet när de avslutat 

åk.6 

 Läsförståelsen för åk. 6 ser resultatmässigt ut som i åk.5. 

 52 % av alla elever nådde målen i alla ämnen. 

 Ett stort antal elever har haft svårt med matematiken och stora insatser sattes in under 

vårterminen 2016. 

 

Nationella proven åk.6 

 

  Antal elever  Godkända  Andel % 

Engelska          26        21     80.8 

Matematik          27        21     77.8 

Svenska          24        18      75 

SvA          2         0        0 

 

Gäller elever i svenska för åk.6 i Filipstads kommun 

89,2 % av eleverna som läser efter kursplanen i svenska har nått kravnivån för ett godkänt 

provbetyg vilket är ett lägre resultat jämfört med förra året. 38,9 % av eleverna som läser efter 

kursplanen i svenska som andraspråk har nått ett godkänt provbetyg vilket är svagare resultat 

jämfört med tidigare år. Man kan få betyget F inom ett delområde och ändå erhålla ett godkänt 

provbetyg beroende på vilka betyg man har fått på övriga delområden.(Hämtat från 

sammanställningen Np-svenska för åk.6 av Katarina Hellund Eriksson) 

 

Ämnesprovet i matematik åk.6 

Ämnesprovet i matematik för årskurs 6 vårterminen 2016 består av fem delprov. Jag har vid min 

analys endast tagit del av och analyserat resultatet för fyra av delproven (B-E), delprov A som är 

ett muntligt delprov och som bedöms direkt på plats finns endast med på ett övergripande plan i 



betygssammanställningen. Elevens totala poäng från samtliga delprov läggs ihop och utifrån det 

får eleven ett provbetyg. Maxpoäng på de fem delproven är 123 poäng och om man har 39 poäng 

eller mer så får man ett godkänt provbetyg det vill säga E eller högre.  

Delprov A: Muntligt  

Delprov A är ett muntligt delprov som utförs i smågrupper.  

Delprov B: Basuppgifter: Huvudräkning, skriftliga beräkningsmetoder, ekvationer, 

överslagsräkning och sannolikhet.  

Delprov C: Blandade uppgifter: symmetri, skala och mönster.  

Delprov D: Textuppgifter, enheter och förhållanden.  

Delprov E: Statistik 

(Hämtat från sammanställningen Np-matematik av Anna-Lena Ramström) 

 

Betygsöversikt åk.6 (juni 2016)  

27 elever 

 

Ämne - F E D C B A Totalt 

Bild  11 % 41 % 26 % 11 % 11 %  100 

Bi  22 % 26 % 26 % 18 % 4 % 4 % 100 

Eng  26 % 30 % 26 % 0 % 11 % 7 % 100 

Fy  22 % 33 % 26 % 7 % 7 % 4 % 100 

Ge  7 % 33 % 19 % 26 % 15 %  100 

Hk  11 % 62 % 15 % 4 % 8 %  100 

Hi  11 % 30 % 26 % 33 %   100 

Idh  15 % 15 % 7 % 15 % 26 % 22 % 100 

Ke  22 % 41 % 22 % 4 % 4 % 7 % 100 

Ma  26 % 54 % 7 %  15 %  100 

M-mål 33 %   34 %   33 % 100 

Re  7 % 33 % 30 % 15 % 4 % 7 % 100 

Sh  4 % 33 % 37 % 22 %  4 % 100 

Slj   22 % 37 % 18 % 11 % 11 % 100 

Sv  21 % 29 % 25 % 17 % 4 % 4 % 100 

SvA  100 %      100 

Teknik  4 % 70 % 11 % 4 %  11 % 100 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Måluppfyllelsen gällande läsningen i årskurs 2 och 3 har mätts i enlighet med den, av 

grundskolan, beslutade formen för kvalitetssäkring (läsutvecklingsschema och DLS) och via 

lärarens egna observationer.  

 

Följande huvudsakliga instrument eller tillvägagångssätt har använts vid utvärderingen av 

elevernas lärande i förhållande till kunskapskraven: 



 

 dagliga observationer genomförda av klasslärarna 

 läsutvecklingsschema 

 kunskapsuppföljningarna – fyra gånger per läsår – har analyserats 

 resultat utifrån Kvalitetssäkringens tester 

 resultaten från de nationella proven har analyserats 

 

För målet att alla elever har inblick i, och förståelse för, kunskapskraven har kriterier eller 

bevis på detta varit skolenkät, IUP och utvecklingssamtal. 

Utvecklingsbehov 

Intensivundervisning och mindre undervisningsgrupper vid behov. Ytterligare utveckling av 

de analyser som levereras i samband med sammanställningen av Diamant och DLS. 

 

2. Normer och värden 
 

Mål 

 Alla elever… 

 

  känner det lustfyllt att gå till skolan 

 känner sig trygga, oavsett om de går i förskoleklass, skola eller vistas på fritids 

 upplever att de har arbetsro i skolan 

 känner att de har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin 

arbetsmiljö 

 känner sig delaktiga i den dagliga verksamheten 

 är förtrogna med Likabehandlingsplanen 

 

Måluppfyllelse 

Eleverna genomför olika enkäter/samtal under året för att säkerställa hur tryggheten är på 

skolan. På höstterminen genomförs trygghetssamtal i samband med utvecklingssamtalet och 

på våren genomförs trygghetsenkäten.  

På klassråd och elevråd finns punkterna trygghet och arbetsro med som stående punkter. 

På skolan finns det några elever som upplever att skolan är otrygg pga kränkningar, bråk och 

otrygga platser på skolan som är identifierade av personalen. Vi känner också av att det blivit 

ett hårdare klimat elever emellan och brist på empati och respekt har ökat. 

 



 
 

Under våren 2016 genomförde Skolinspektionen skolenkät för åk.5. Länk till enkäten 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=547194 

 

Utvecklingsområde 

Skolans personal jobbar med olika värderingsövningar i samband med terminernas start och 

kontinuerligt under terminen. Inför terminens start ht-16 har vi delat raster för att det ska vara 

mindre elever ute samtidigt på skolgården. Rastvakterna är aktivt med på rasterna och finns 

med vid spel och lekar tillsammans med eleverna. Personalen kommer fortsatt jobba vidare 

med att vara före eleverna i korridorerna när de kommer från rast och att vi gemensamt 

kommer jobba mer samspelt med aktiviteter, så alla får det samtidigt. Vi kommer också att 

jobba med att likabehandlingsplanen blir ett levande dokument som blir bekant för eleverna. 

 

 

 

3. Inflytande och delaktighet 
 

Mål 
Strandvägsskolans mål är att elevernas delaktighet vid upplägget av ämnesområden ska öka. 

Det ska tydligt redogöras vad målet är för området, hur kan jag göra samt hur ska jag visa 

mina kunskaper. 

”Grej of the day” är ett moment som ökar nyfikenheten och lusten till lärande. I de här 

arbetssättet når vi många av vår elever. 

Arbetet med ”smartboard” i klassrummet har också ökat nyfikenheten och lärandet. 

Utvecklingsområde 
Återkopplingen kring vad eleverna har lärt sig och på vilket sätt ska vi jobba ytterligare på. 

Ett tydliggörande här tror vi leder till mer lärande och förståelse kring inlärningsprocessen för 

Sammanfattning av SKL:s enkätfrågor åk.5 Strandvägsskolan

1. Jag känner mig trygg i skolan Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

11  48% 11  48% 1  4%

2. Skolarbetet gör mig nyfiken… Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

1  4,5% 5  22% 7  30% 5  22% 4  17% 1  4,5%

3. Lärarna i min skola tar hänsyn … Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

6    26% 8    35% 4    17% 3    13% 2    9%

4. Jag vet vad jag skall kunna ….. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

 4     17% 6    26% 6    26% 5    22% 2    9%

5. Lärarna i min skola hjälper mig … Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

9     30% 11     48% 1    4% 2     9%

6. Jag får veta hur det går för mig… Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

8     35% 9    39% 3     13% 2     9% 1     4%

7. Mina lärare förväntar sig att jag …. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Obesvarad

P F P F P F P F P

8     35% 9     39% 3     13% 2     9% 1 obesvarad 4%

8. Jag har arbetsro på lektionerna Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls

P F P F P F P F

1     4% 5     22% 10    43% 5     22% 1    4,5% 1    4.5%

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=547194


eleven.  Elevernas självutvärderingar kring sitt lärande kan göra att ytterligare utveckling 

sker. Det blir en progression samt utvecklande av hur lärandet kan sk och användas av 

eleverna. 

Enligt enkäten skolan genomförde under våren utifrån SKL:s frågor kan vi se att vi behöver 

utveckla arbetet vidare kring att elever ska känna att skolarbetet ska gör dem mer nyfikna.  

4. Skola-arbetsliv 
 

Mål 
F-3 

 Olika branscher/verksamheter gör besök i skolan 
 Föräldrar kommer till skolan och berättar om vilket yrke de har och arbetsuppgifter 

som hör till 
4-6 

 Tema inbjudningar till föräldrar och nära anhöriga 
 Prao åk.4 (1 dag) 
 Prao åk.5 (1 dag) 
 Vårt samhälle (Koncept från UF –Ung företagsamhet) 
 Besök företagare på orten 
 Yrken på engelska 

 

Måluppfyllelse 

F-3 
Det har inte varit något besök från någon yrkesverksam person som pratat om sitt jobb i 

någon av klasserna. Förut upplevdes det lättare att få kontakt med polis och brandkår kring 

studiebesök i skolan, men det har förändrats. Vi har inte klarat att uppfylla riktlinjerna i skola-

arbetsliv för åk. F-3. 

 

4-6 
Planen har genomförts i årskurserna. Åk. 4-6 gör prao en dag per termin i matsalen. Åk.5 

genomförde sin endagarsprao. De diskuteras med eleverna om deras senare val som kommer 

att ske i högstadiet och vilka olika möjligheter som finns. 

 

Utvecklingsområde 
Vi kommer att lyfta det på föräldramötet för att få fler föräldrar att komma till skolan och 

berätta om vad de gör på sina arbeten. Personer som naturligt rör sig i skolan kommer att 

bjudas in, tex tandsköterskan, vaktmästaren och andra hantverkare som besöker skolan. 

 

5. Nyanländas lärande 
Nyanlända elever som inte har varit ute i klass innan de skrivs in hos oss börjar sin skolgång i 

förberedelseklassen. Under de två första månaderna ska en kartläggning göras, för att sedan 

klassplaceras. Den första klassplaceringen är preliminär och kan komma att ändras under 



skolgången. Eleverna kommer sedan succesivt ut i klasserna och ofta börjar det med idrott, 

bild, musik och slöjd. Ämnen som eleven visar kunskaper i blir också aktuella. Vi utslussning 

i klass följer i början lärare från förberedelseklassen med ut till den nya klassen. 

 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för den här elevgruppen är sämre än för andra elever. Till stor del beror detta 

på svårigheter med språket. Vi ser också skillnader beroende på elevens skolbakgrund och 

familjens skolbakgrund. 

 

Utvecklingsbehov 
Det språkutvecklande arbetssättet måste öka i klassrummen. Fler språkstödjare behöver finnas 

ute i klasserna. Vi klarar inte att nå upp till kravet att kartläggningen ska vara gjord inom två 

månader efter inskrivning. Detta har lyfts vidare till politikerna. 

 

 


