
 

 
 
 
 

Kvalitetsrapport -Hagabergskolan 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Hagabergskolans huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 
2019/20. Rapporten bygger på följande struktur:  
 

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga 

förväntningar? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
 
För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet” 
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar 
rektor resultaten -  både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de 
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen 
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med 
under läsåret 2020/21.  
 
 
Funktionell kvalitet 
 

- kunskapsresultat  
 

 
 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E), åk 6 

85 % 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E), åk 3 

96 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten:  
 
Vår höga måluppfyllelse beror på ett systematiskt kvalitetsarbete och mycket 
kompetenta lärare. Vi har mycket stort fokus på lärandet och elevernas kunskaper 
vilket gör att nästan alla elever når målen i alla ämnen.  



 

 

 
 
Upplevd kvalitet 

- elevundersökningen 
 

 
 

 
Måluppfyllelsen är lägre i årskurs 6 än i de andra årskurserna. 15% når inte målen, 
vilket har olika orsaker. Arbetet med att få samtliga elever godkända pågår dock 
oförtrutet och olika insatser och anpassningar sker baserat på individens behov.  
 
Vi har i princip enbart legitimerade lärare och eftersom personalomsättningen i 
många år varit väldigt låg har vi kunnat ägna oss åt skolutveckling och långa 
fortbildningsinsatser istället för introduktion av nyanställda.  

Jag känner mig trygg i skolan 88 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 82 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 86 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Hagabergskolan har en stark vision om att alla elever skall lära sig så mycket som 
möjligt och må bra under tiden. Eftersom vi fokuserar all kraft på dessa två mål, 
lyckas vi bra på båda områdena.  
 
Enkäter är dock ett svårt instrument i allmänhet och med elever i synnerhet. Våra 
analyser av resultaten med eleverna visar på högre nöjdhet och trygghet än vad 
enkäten anger. Det är svårt att få eleverna att ta enkäter på allvar, och vi inser när 
vi talar med eleverna om svaren att de ofta inte svarar på den fråga vi trodde att vi 
ställde.  
 
Resultaten visar endast 25% av skolans elevers åsikter då det är elever från 
årskurs 4 som svarar.  
 
Skolan är personlig och familjär, vilket är en stark framgångsfaktor för elevernas 
nöjdhet och trygghet. Vi genomför sedan många år trygghetsvandringar med alla 
skolans elever för att identifiera otrygga områden. Detta har successivt ökat 
tryggheten markant. Vi har tidigare haft en kultur bland de äldre eleverna om att vi 



 

 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
 
 
Henrik Lövstedt 
Rektor, Hagaberg.  

är ett andrahandsval, att vårt mellanstadium är “i väntan på IES” och för de som 
“inte fick plats på IES”. Denna kultur har vi sedan ett par år helt vänt. Beslutet att 
starta ett högstadium har betytt otroligt mycket för kulturen på mellanstadiet.  

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Starta högstadium -ett efterlängtat projekt! 
● Stärka delaktigheten i det systematiska kvalitetsarbetet  
● Öka måluppfyllelsen -i matematik, engelska och svenska 


