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1. Kunskapsuppdraget 
Mål 
Alla elever… 

– når nivån för sin årskurs i Nya språket lyfter 

– når minst godkänd nivå som är 75 % på Diamantdiagnoser 

– klarar att minst nå godkänd nivå på de nationella ämnesproven i årskurs 3 och 6 

– klarar att minst klarar kunskapskraven för godkänt (betyget E) i samtliga ämnen senast 

i slutet av årskurs 6 

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

– förstår och kan uttrycka sig med matematiska ord 

– förstår och kan uttrycka sig genom olika texttyper, tex faktatext, berättande text 

 

Måluppfyllelse och analys 
Vi ser att inte alla elever når nivån för sin årskurs i Nya språket lyfter. Vi ser även att inte alla 

elever når en godkänd nivå på Diamantendiagnoserna.  

I årskurs 6 klarar 57% av eleverna minst betyget E i alla ämnen. De ämnen med lägst 

måluppfyllelse är engelska, matematik och svenska som andraspråk. Meritvärdet för 

2018/2019 för eleverna i åk.6 var totalt 197,9 flickor 200,8 och pojkar 193,2. Vilket är det 

högsta meritvärdet på Strandvägsskolan sedan vi började föra statistik på det. 

Andel elever fördelat på betyg i respektive ämne 

Ämne F E D C B A 

Bild 2,7 29,7 29,7 16,2 10,8 10,8 

Biologi 8,6 45,7 17,1 25,7 2,9 0 

Engelska 27 18,9 21,6 8,1 5,4 18,9 

Fysik 8,6 42,9 14,2 31,4 2,9 0 

Geografi 2,9 42,9 8,6 28,6 8,6 8,6 

Hem- och konsumentkunskap 2,7 43,2 24,3 18,9 0 10,8 

Historia 14,3 34,3 25,7 14,3 5,7 5,7 

Idrott och hälsa 8,1 5,4 32,4 21,6 13,5 18,9 

Kemi 8,6 48,6 17,1 22,9 2,9 0 

Matematik 24,3 24,3 18,9 24,3 5,4 2,7 

Moderna språk 4,2 8,3 12,5 16,7 37,5 20,8 

Modersmål 9,1 9,1 9,1 36,4 36,4 0 

Musik 5,4 24,3 21,6 32,4 16,2 0 

Religionskunskap 2,9 34,3 34,3 17,1 8,6 2,9 

Samhällskunskap 5,7 22,9 5,7 34,3 8,6 22,9 

Slöjd 0 32,4 51,4 16,2 0 0 

Svenska 13 26 8,7 26 8,7 17,4 

Svenska som andraspråk 57,1 14,3 7,1 14,3 0 7,1 

Teknik 8,6 40 31,4 20 0 0 

 



För att nå en högre måluppfyllelse behöver vi utveckla analysarbetet med de sammanställande 

uppföljningar som görs fyra gånger per läsår i alla ämnen. Detsamma gäller uppföljningar och 

analyser av alla de delar som ingår i kommunens kvalitetssäkring. 

 

Vi behöver också utveckla arbetet med studiestöd för att stötta elever med ett annat 

modersmål än svenska i deras kunskapsutveckling. 

 

Nationella ämnesprov i årskurs 3 
Svenska:  

Här har 73 % av eleverna nått en godkänd nivå på alla delprov. De delar som har lägst 

måluppfyllelse är delprov C (läsförståelse av faktatext), delprov F (Skriva en berättande text) 

och delprov G (stavning och interpunktion). På övriga delprov har 100% av eleverna nått en 

godkänd nivå. Här ser man ingen skillnad mellan flickor och pojkar. 

Svenska som andraspråk:  

Här har 10 % av eleverna nått en godkänd nivå på alla delprov. De delar som har lägst 

måluppfyllelse är delprov B (läsförståelse av skönlitterär text), delprov C (läsförståelse av 

faktatext), delprov D (elevens egen högläsning) och delprov G (stavning och interpunktion). 

Här ser man att flickorna gör ett något starkare prov jämfört med pojkarna. 

 

Utifrån det här resultatet ser man att vi behöver utveckla arbetet med svenska som andraspråk 

och studiestöd så att en större andel av eleverna kan nå en högre måluppfyllelse.  

 

Vi behöver också utveckla följande områden i svenska och svenska som andraspråk: 

− Stavning/interpunktion  

− Skriva berättande text 

− Läsa berättande text  

− Läsa mellan raderna  

− Sökläsning 

 

Matematik: 
Här har 51 % av eleverna nått en godkänd nivå på alla delprov. De delar som har lägst 

måluppfyllelse är delprov A (muntligt prov, problemlösning och att resonera om tal i 

bråkform), delprov D (taluppfattning och tals användning, positionssystemet) och delprov E 

(enkla problem, textuppgifter, taluppfattning och tals användning samt samband och 

förändring). Här ser man ingen tydlig skillnad mellan flickor och pojkar. 

Utifrån resultatet på den nationella proven i matematik behöver jobba vidare med och stärka 

följande delar: 

− Likhetstecknet 

− Tabeller 

− Tolka och lösa textuppgifter 

− Uttrycka sig med hjälp av matematiska uttrycksformer 

− Skriftliga räknemetoder (subtraktion) 

 



Nationella ämnesprov i årskurs 6 

Svenska:  
Av de elever som genomförde de nationella proven nådde 95 % ett godkänt provbetyg. En 

elev undantogs på grund av särskilda skäl. Här kan man inte tydligt se att något av delproven 

skilde ut sig resultatmässigt. Den ena klassen var dock starkare på delprov C som handlade 

om att skriva två olika slags texttyper. Här ser man att flickorna gör ett starkare resultat 

jämfört med pojkarna på delprov C. Inga pojkar har fått betygen A respektive B. 

 

Utifrån det här resultatet ser vi att det finns ett behov att hitta undervisningsmetoder för att nå 

pojkarnas skrivande. Det finns också ett behov av att kontinuerligt analysera resultat utifrån 

kön vid kunskapsuppföljningarna. 

Svenska som andraspråk: 
Av de elever som genomförde de nationella proven nådde 78 % ett godkänt provbetyg. Fem 

elever undantogs på grund av särskilda skäl. Delprov B som handlar om läsförståelse hade 

lägst måluppfyllelse. Här ser man att flickorna gör ett starkare resultat jämfört med pojkarna 

på delprov C. Inga pojkar har fått betygen A, B eller C. 

 

Utifrån det här resultatet ser vi att det finns ett behov att hitta undervisningsmetoder för att nå 

pojkarnas skrivande. Det finns också ett behov av att kontinuerligt analysera resultat utifrån 

kön vid kunskapsuppföljningarna. Man kan också se att vi behöver utveckla arbetet med 

svenska som andraspråk och studiestöd så att en större andel av eleverna kan nå en högre 

måluppfyllelse. 

 

Vi behöver också utveckla följande områden i svenska och svenska som andraspråk: 

- Stavning/interpunktion  

- Beskrivning av miljö, person osv.  

- Förklara varför- frågor 

- Egen tolkning av läsningen tex av känslor och egenskaper  

- Läsa mellan raderna  

 

Matematik: 
Av de elever som genomförde de nationella proven nådde 79 % ett godkänt provbetyg. Fyra 

elever undantogs på grund av särskilda skäl. Här ser man att pojkarna generellt gör ett 

starkare resultat jämfört med flickorna. Inga flickor har fått betygen A respektive B. 

Utifrån resultatet på den nationella proven i matematik behöver jobba vidare med och stärka 

följande delar: 

− Tabeller 

− Skriftliga räknemetoder 

− Geometriska kroppar 

− Enheter 

− Textuppgifter/problemlösning 

Det finns också ett behov av att kontinuerligt analysera resultat utifrån kön vid 

kunskapsuppföljningarna. Här måste man titta på hur det kommer sig att flickorna inte når de 

högre betygsstegen trots att de gör det i de andra ämnena.  



Engelska: 
Av de elever som genomförde de nationella proven nådde 95 % ett godkänt provbetyg. 7 

elever undantogs på grund av särskilda skäl. Delprov B som handlar om läsförståelse hade 

lägst måluppfyllelse. Här gör flickorna ett något starkare resultat jämfört med pojkarna. Man 

kan också se att engelska är det ämne där vi har störst andel elever på de högsta 

betygsnivåerna. 
 

För att kunna utveckla undervisningen i engelska ytterligare så finns det ett behov av lärare 

som är behöriga i engelska. De lärare som idag undervisar i engelska utan att vara behöriga i 

ämnet behöver stöttning av behöriga lärare för att kunna utveckla sin undervisning i engelska. 

 

För att kunna nå högre måluppfyllelse i läsförståelse i engelska behöver vi också intensifiera 

arbetet med läsutveckling och läsförståelse i svenska. 

 

Utvecklingsbehov 
Vi behöver arbeta med att utvärdera och analysera de resultat och kunskapssammanställningar 

vi har tillgång till. Här har vi stöttning av speciallärare i språk-, läs- och skrivutveckling, 

speciallärare i matematik och specialpedagog. Eftersom vi har en hög andel med elever med 

att annat modersmål än svenska behöver vi också stöttning av lärarna i svenska som 

andraspråk och lärarna i studiestöd och modersmål. 

Vi behöver analysera eventuella skillnader avseende flickor och pojkar kunskapsutveckling 

och se hur undervisningen ska läggas upp för att den ska bli jämlik. 

Det har kommit fram områden utifrån de nationella ämnesproven som vi behöver jobba vidare 

med. 

2. Värdegrundsuppdraget 
 

Mål 
Alla ska visa respekt för varandra. 

– Alla elever känner sig trygga på skolan. 

– Alla elever upplever att de har arbetsro i skolan. 

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

sin arbetsmiljö. 

– Alla elever ska vara delaktiga i arbetet med att bidra till en bra värdegrund på skolan. 

– Alla elever ska bli mer delaktiga i innebörden av planen mot kränkande behandling. 

 

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

skolan. Under 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. 

Utifrån detta kan man se att de flesta elever mår bra när de går till skolan och att de känner sig 

trygga där. Däremot måste studieron förbättras så att alla känner att man har studiero. I 

enkäterna kan man se att de flesta tycker att man har inflytande över sin utbildning och sin 



arbetsmiljö, men vid intervjuer med Skolinspektionen i april 2019 uttryckte sig de elever som 

intervjuades att de tyckte de hade för lite inflytande. Det är ett område som vi måste 

tydliggöra för eleverna så att de är medvetna om vad detta inflytande innebär. Personalen 

behöver också lägga upp sin undervisning så att eleverna både kan vara med och påverka och 

utvärdera undervisningen. 

Under höstterminen 2018 genomfördes en värdegrundsvecka på skolan för att få eleverna mer 

delaktiga i värdegrundsarbetet. Arbetet med Trivselledare har fortsatt under läsåret. Det 

förkom dock kränkningar bland elever under förra läsåret så detta arbete behöver utvecklas 

och intensifieras. 

Under vårterminen 2019 fick lärarna i uppdrag att gå igenom Planen mot kränkande 

behandling med sina elever för att skapa en delaktighet av innebörden i planen.  

Utvecklingsbehov 
Ett arbete runt trygghet och studiero behöver inledas. All personal kommer att lyssna på John 

Steinberg innan läsårsstarten. Studiedagar och konferenstid används till att fördjupa arbetet 

runt trygghet och studiero där man till exempel har en studiecirkel runt boken Att vända en 

klass. 

Elevhälsoteamet bygger upp ett värdegrundhjul som ska användas på skolan. 

 

3. Inflytande och delaktighet 
 

Mål 
– Eleverna ges successivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet 

i skolan. 

– Skolledningens samråd med föräldrar dokumenteras och minnesanteckningar görs 

tillgängliga för vårdnadshavarna via InfoMentor och skolans hemsida. 

– Föräldramöten dokumenteras och minnesanteckningarna görs tillgängliga för 

vårdnadshavarna via InfoMentor och skolans hemsida. 

 

Måluppfyllelse och analys 
Klassråd och elevråd har fungerat bra. Återkopplingen från elevråd till klassråd har inte 

fungerat helt och hållet i alla klasser. 

Man upplever att eleverna har haft stort inflytande över de regler som gäller i klassen. 

Utbildningen i de lägre åldrarna har utgått så mycket som möjligt från barnens intressen och 

kunskapsnivå.  

Det har inte varit något samråd med föräldrarna under läsåret. Det finns inga tillgängliga 

anteckningar från föräldramöten på InfoMentor. 

Utvecklingsbehov 
Eleverna bör få ett större inflytande i undervisningen utifrån ålder och mognad. Här finns ett 

behov att utveckla metoder för hur vi kan inkludera det i vardagsarbetet. 



 

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 och analys 
F-3: 

Man har haft några besök från olika branscher. 

Några har bjudit in föräldrar till att komma och berätta om sina yrken, men tyvärr utan att 

någon har anmält sitt intresse. 

4-6: 

Planen har inte följts. Flera i personalgruppen kände inte till planen. 

 

Utvecklingsbehov 
Det finns ett behov av att levandegöra SYV-planen så att den är känd för all personal och 

därmed kan följas. 

 

 


