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Resultatet av årets verksamhet 

Normer och värden 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever i Tranemo 

gymnasieskola som trivs 

   

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever på Tranemo 

gymnasieskola som känner sig trygga i 
skolan. 

   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska trivas. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 8 som trivs 

90 % 100 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen har känt sig tryggare i år. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 7, 8 och 9 som trivs 

96 % 100 % 96 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Mycket svårt att säga. Det vi vet är att vi 

haft det lugnare i skolan i år. Förra lå 

gjorde vi 5 polisanmälningar, hittils i år 

har vi gjort 2 st. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Alla elever ska känna sig trygga 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat 

98 % av eleverna känner sig trygga. 

  

  

Måluppfyllelse 

98 av 100 

  

Analys 

C a 8-10 elever uppger i vår enkät att de inte känner sig trygga. Detta är givetvis inte ok. 
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Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta arbetet med våra trygghetsåtgärder och att öka det främjande arbetet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 7, 8 och 9 som känner 
sig trygga. 

98 % 98 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Personalen har känt sig tryggare. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever med minst betyget E i åk 7 
i samtliga ämnen 

63,6 % 95 % 66,95 % 
 

 Andel elever med minst betyget E i åk 8 
i samtliga ämnen 

71,9 % 96 % 74,9 % 
 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 

192,9 220 87,68 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Svårt att dra några slutsatser på ett år. 

Man behöver en längre tidarymd för att 

göra några mer djuplodande analyser. 

  

Övriga kommentarer: 

Resultatet är väldigt lågt ! 

 Andel som är behöriga till 

gymnasieskolans nationella program 

79,6 % 87,3 % 91,18 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

Se förra frågan. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska 

95,2 % 95 % 100,21 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk 

69,2 % 95 % 72,84 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Enligt statistik i Siris så var det en elev 

som förra året gjorde ett delprov i SvA 

och därför går det inte att jämföra. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik 

85,4 % 90 % 94,89 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska 

94,9 % 95 % 99,89 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i NO 

92,7 % 90 % 103 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 
år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

85,7 % 90 % 95,22 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Sämre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i åk 9 
i samtliga ämnen 

72,1 % 95 % 75,89 % 
 

 Andel utan godkända betyg i ett, flera 
eller alla ämnen i årskurs 9 

27,9 % 0 % 0 % 
 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

85 %   

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 

88 %   

 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja elevernas resultat i matematik 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som lägst når betyget E 

i matematik. 

78 %   

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 
Höja resultaten i NO/Teknik 

 Ej påbörjad 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Ökat meritvärde i NO/Teknik 

94,7 % 90 % 105,22 % 

Är resultatet sämre/bättre än föregående 

år? 

Bättre. Vi har diskuterat hur vi sätter 

betyg både lokalt och i SUT. 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

76 %   

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika ämnena". 

75 %   

 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

80 %   

 

Arbete i verksamheten 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att 

jag får lust att lära mig mer". 

60 %   

 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

När det gäller vårt sociala uppdrag så är vi nöjda med vårt resultat då vi haft en lugn avslutningstermin där elever och personal 

trivts bra tillsammans. Gällande våra meritvärde och antal behöriga till gymnasiet så är vi inte alls nöjda. 

Sammanfattande analys 

Kort kan man säga att det gick som det gick för att vi har gjort som vi gjort i 9 år. 

En lite djupare analys säger att vi detta lå haft väldigt många elever som mått psykiskt dåligt, många har av olika anledningar 

haft anpassade studiegångar för att öht orka med något skolarbete och att vi haft svårt att tackla problemen med de nyanlända 

eleverna. Väldigt många elever har vi nu "hittat" som saknat åtgärdsprogram och därpå följande åtgärder. 

Vi upplever att trivseln bland elever och personal har varit större lå 13/14 än var den var lå 12/13.  Specialpedagogernas insatser 

har varit betydligt större,  trots detta så är årets resultat lägre än förra året. Dock ska vi veta att vt:s resultat blev betydligt bättre 

än ht:s i åk 9. 
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En närmare analys av betygen gör gällande att antalen icke-godkända betyg har fördubblats från förra lå. Antalet nyanlända 

under vt samt eleverna mående som refereras till ovan är troliga förklaringar. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Utvecklingsplan 2014/2015 

 Vi ska bli tydligare i vår formativa bedömning genom att införa EUP = elevens utvecklingsplan. 

 Vi ska fortsätta diskussionerna om elevinflytande och elevrådsarbetet samt elevskyddsombud 

  Vi ska fortsätta arbetet med det ämnesövergripande arbetet bl a mha förstelärare. 

 Vi ska fortsätta de pedagogiska diskussionerna om IKT i undervisningen. 

 Vi ska utöka samverkan mellan Internationella klassen, modersmålslärarna och övriga lärare genom att planera 

mötestillfällen. 

 Vi ska fortsätta arbetet med elever och föräldrar om vikten av att läsa genom samtal på föräldramöten. 

 Vi ska utveckla det språkutvecklande arbetssättet genom införande av förstelärare. 

 Vi ska fortsätta vårt arbete med elever i behov av stöd bl a genom införandet av studion. 

 Vi ska arbeta med ledarskapet i klassrummet mha föreläsningar, förstelärarskap och rektorers besök i klassrummen. 

 Mattelyftet startas. 


