
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Alfaskolan 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Alfaskolans 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 åk 9 
 

 
 

Meritvärde  
 

294,3 

Gymnasiebehörighet 
 

100 % 

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

96,4 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
Alfaskolans meritvärde har varit högt i många år men läsåret 19/20 sticker ändå ut 
som det högsta vi någonsin har haft. 294,3 är ett resultat som är bland de högsta i 
landet och en ökning från föregående års meritvärde med ca 10 poäng. De två 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 
 

klasserna i årskurs 9 som gick ut detta år hade på gruppnivå en stadig progression 
under hela deras skoltid och lärare i alla stadier har haft del i de fina resultaten. 
För enskilda elever så varierade deras resultat över tid men vi tror att åtgärder som 
extra anpassningar och stödundervisning har haft en positiv effekt vilket medförde 
att nästan alla elever nådde kunskapskraven i samtliga ämnen.  
 
I kunskapsresultaten för årskurs 9 ser vi att det även detta år finns skillnader 
mellan pojkar och flickor. Flickor hade läsåret 19/20 nästan 30 poäng högre 
meritvärde och det är en större skillnad än föregående år då skillnaden bara var 6 
poäng. Den största förklaringen till denna skillnad är att det under detta år var fler 
pojkar än flickor som hade behov av särskilt stöd. Det var också en majoritet flickor 
bland de elever som nådde de högsta resultaten. 
 
Överlag så är skolan otroligt stolt och nöjd över årets kunskapsresultat. Att vi 
befäster oss bland de skolor i landet med det högsta meritvärdet är naturligtvis 
glädjande men roligast av allt var att samtliga elever som var klara med 
grundskolan vid skolavslutningen hade behörighet till gymnasiet. 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

87 %  

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

77 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 74 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Vi har under ganska många år haft stabila resultat på elevundersökningen. Vi ser 
till vår glädje att mycket av det arbete vi har lagt ner under året på det vi 
identifierade förra året har blivit bättre men tyvärr har vi också tappat på annat. Vi 
ser att fler kan rekommendera skolan men att nöjdheten med undervisningen har 
minskat. Nöjdheten skiljer mycket mellan svarande i olika klasser och generellt är 
det, som vanligt, äldre elever som gav lägre resultat än i de yngre klasserna. I de 
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fåtal klasser där det har varit svårare att etablera studiero är resultaten lägre men 
bedömningen just nu är att vi är på rätt väg och det hade varit ännu lägre resultat 
om vi inte agerat. Att 87% av eleverna känner sig trygga på skolan är ett relativt 
högt resultat men vi kommer inte att vara nöjda förrän vi har 100% av eleverna 
som svarar ja på den frågan. 
 
I relation till genomsnittet med andra skolor som använt samma enkät ligger också 
Alfaskolan högre i viktiga frågor som “Det är bra lärare på min skola”, “mina lärare 
hjälper mig så att det går så bra som möjligt”, “jag har förtroende för min mentor” 
och “personalen på fritidshemmet bemöter mig på ett professionellt sätt”. Detta 
stämmer med hur vi i Alfaskolans ledningsgrupp har analyserat vad som är den 
viktigaste framgångsfaktor för vår verksamhet. Pedagogerna och personalen runt 
dem är vår styrka och anledningen till att vi generellt sätt lyckas bra. Detta stärker 
vår uttalade prioritering att bli ännu bättre på att skapa en bra arbetsmiljö så att 
medarbetarna väljer att stanna samt att vi ska lägga ner mycket arbete att hitta de 
bästa kandidaterna de gånger vi behöver rekrytera ny personal. 
 
Arbetet med att öka elevernas lust för lärande och motivation för skolarbete 
kommer att intensifieras och det kommer att vara ett uttalat mål inför nästa läsår 
då vi kan se att våra elever har mer att önska gällande hur vi motiverar dem. Detta 
är en stor utmaning då skolarbete konkurrerar med mycket annat som intresserar 
eleverna men vi har kompetensen för att lyckas. Det kommer inte bara att handla 
om att göra undervisningen roligare och intressantare utan vi tror att vi motiverar 
eleverna ännu mer om vi är tydliga med vad som förväntas av dem och att vi 
informerar bättre om vad de ska göra. De ska också få kontinuerlig information om 
hur de ligger till i alla ämnen så de vet vad de behöver prioritera och att de lättare 
kan se att ansträngning leder till högre resultat. 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Öka elevernas lust för lärande och motivation för skolarbete 
● Skapa en bättre arbetsmiljö för både elever och skolans personal 
● Tydligare information till elever om deras kunskapsresultat 

 


