Därför ligger Studema i Sverigetoppen
för bästa undervisningsresultat
Studemaskolan har gått upp som etta i
hela landet i den senaste statistiken från
Skolverket (publicerad 2012). Det här gäller
de två främsta mätvärdena för att bedöma
resultat hos skolor över hela landet: de så
kallade SALSA-värdena*.
Det här har vi inte uppnått av en slump. Vi
gör det med engagerad, kunnig personal som
arbetar målmedvetet utifrån en genomtänkt
pedagogisk plan. Vi sätter varje enskilt barn i
centrum för att på bästa sätt utveckla just det
barnets talanger och möjligheter. Skolverkets
statistik visar att vi är bland de absolut bästa i
landet på just det här.

Att lära hur man lär sig

Hos oss lär man sig hur man studerar.
Därför behöver våra elever inte ge upp om
de stöter på svårigheter i studierna. De vet
ju hur de ska klara dem!
På Studema har vi verktyg för att lösa problem
med skoltrötthet och bristande studielust. Vi
kan hålla barnens motivation på en hög nivå.
Vi ser till att barnet förstår varför man studerar
och hur man kan använda det man lär sig. När
man arbetar mot mål som man själv har varit
med att välja och ser att man kan använda
kunskaperna i livet förbättras motivation och
inlärning kraftigt. Kanske har du själv varit med
om att plugga någonting bara för att klara ett
prov och sedan snabbt glömt bort det?
Studema ger motsatsen - Kunskap för livet!

Stabila toppresultat i statistiken

Studema ligger inte bara i topp tillfälligt,
utan är stabilt en av Sveriges bästa skolor i
SALSA-statistiken* som visar hur bra skolor
är på att tillvarata elevers förutsättningar.
Studemaskolan har avancerat ytterligare sedan
vi år 2009 kom på en andraplats i Sverige på
genomsnittligt meritvärde. Nu har vi med god
marginal knipit förstaplatsen. Men det räcker
inte med detta, för det finns ytterligare ett
SALSA-tal: andelen elever som nått målen.
Även där ligger Studema nu som nummer ett.

Det här visar statistiken om Studema:
•

Etta både på måluppfyllelse och meritvärde.
(Endast en skola till i Sverige finns med i
topp tio på båda listorna.)

•

Stabilt starka resultat: Enda skolan som
finns kvar på topp fem sedan sammanställningen 2009.

•

En av bara fyra skolor i Stockholms Stad där
alla elever uppfyllde målen.

*SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala
SambandsAnalyser) är den bästa metoden idag för att
undersöka hur väl en skola lyckas tillvarata sina elevers
individuella förutsättningar. Medelbetyg ger sällan en
rättvisande bild av hur bra en skola lyckas eftersom
resultaten påverkas mycket av social bakgrund.
SALSA-modellen är ett sätt att göra en jämförelse mellan
resultatet i olika skolor oavsett elevernas bakgrund.

