
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Kista Montessori 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Kista Montessoris 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 5 

83 % 

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

100 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
Kista Montessoriskola är en skola med hög måluppfyllelse. Samtliga lärare i 
kärnämnena har lärarlegitimation och många har lång erfarenhet av att undervisa. 
Skolan har även några nyexaminerade lärare som kommer med den nyare 
kunskapen och tillför ett modernt perspektiv från ny forskning.  



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 

Många av eleverna nådde samtliga mål vilket skolan är mycket stolt över. Eleverna 
i årskurs 3 fick göra nationella proven i en rasande fart för att  skolan var rädd att vi 
skulle få stänga ner. Kista Montessoriskola ligger vid järvafältet där 
Corona-pandemin drabbade befolkningen hårt.  
Eleverna fick inte alls den introduktion och förberedelse som är brukligt på skolan 
men det visade sig att eleverna besitter de kunskaper och förmågor som de ska i 
årskurs 3.  Specialpedagogen har lagt ner ett stort arbete på de elever som har 
svårast att nå målen. 
 
I årskurs 4-5 är det några elever som inte når målen i matematik. Dessa elever har 
gått på Kista Montessoriskola en kortare tid och inte fått med sig grunderna. 
Specialpedagogen ger extra hjälp till dessa elever. Skolan kommer att lägga extra 
vikt vid att dessa elever når godkänt nästa år. Könsfördelningen är jämt fördelat 
mellan flickor och pojkar. 
 
Skolan har under läsåret börjat arbeta utifrån ett kooperativt lärande. En av 
skolans förstelärare har lett det kollegiala lärandet och drivit och utvecklat en 
kooperativa metod. Skolan ser att detta arbetssätt har gynnat elevernas 
lärprocesser och stärkt samarbetet elever emellan. 
 
Under kommande läsår kommer skolan att förstärka montessoripedagogiken vilket 
skolan tror kommer att höja resultaten på sikt då den moderna resultatinriktade 
montessoripedagogiken bygger på ett arbetssätt och på metoder som går från 
konkret till abstrakt och från helheten till delarna. Montessoripedagogiken stödjer 
också elever med olika modersmål då den innehåller bildstöd som naturlig del i till 
exempel läsinlärning. 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

91 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

100 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 86 % 



 
 

 
 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
Inger Alteryd 
 
Rektor, Kista Montessori.  

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Många elever är trygga på skolan men målet är givetvis att alla ska vara trygga. 
Skolan har under läsåret arbetat intensivt med värdegrundsarbetet både under 
skoltid och fritidstid. Skolan använder sig av EQ verkstans material samt den 
nyutkomna boken - “Gnissel i klassen”. Kurator har gjort en särskild insats i en av 
årskurserna och skolan ser nu, när läsåret är över, att det tillsammans med övriga 
pedagogers arbete har gett goda resultat. Nu fungerar klassen utmärkt.I de äldre 
årskurserna ser skolan att ett fåtal flickor upplever mindre studiero än vad pojkar 
gör. Detta är något vi tar med oss till nästa läsår. Skolans elever är nöjda med 
undervisningen. Skolan har låg personalomsättning och detta bidrar till att 
undervisningen blir stabil och utvecklas över tid. Den kollegiala lärandeprocessen 
gör att lärarna inte stagnerar utan utvecklas och provar nya metoder för att öka 
måluppfyllelsen och varierar undervisningen efter den elevgrupp de har framför 
sig. Olika grupper har olika behov. Dessa behov tas upp, och samtalas om, och 
lärare bidrar på detta sätt till att alla lärares undervisning utvecklas och nyanseras. 
Kista Montessoriskola är i dag en F-5:skola. En av orsakerna till att några av de 
äldre eleverna inte vill rekommendera sin skola till kamrater, är att de är få elever i 
de äldsta klasserna och därför har eleverna inte så många klasskamrater. 
Kamrater är viktigt för elever i den här åldern, kanske viktigare än skolans 
undervisning. Skolan har som mål att utveckla verksamheten och starta årskurs 6 
för att få ett helt mellanstadium. Skolan tror att genom att ha ett helt mellanstadium 
kommer eleverna att stanna kvar, ha fler kamrater och klasserna blir då mer 
jämnstora. I de yngre klasserna är eleverna nöjda och rekommenderar sin skola. 

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Utveckla värdegrundsarbetet  
● Utveckla jämställdhetsarbetet 
● Kollegiala lärandet på fritidshem och skola ska fortsätta att utvecklas 
● Förstärka specialundervisningen 
● Implementera en Montessori-anda 
● Genomföra utveckling från årskurserna F- 5 till F-6 


