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Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Lärandesektionens resultat 

Normer och värden 

Sektionens resultatmål: 
Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt 

verksamheten inom kultur och fritid 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Sammanfattande måluppfyllelse  

Resultaten är överlag höga. 

Sammanfattande analys  

Föräldrars och barns/elevers svar ligger nära.

Förskolan samt kulturskolan har genomgående lite högre resultat än skolan.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Arbete med barn/elevers inflytande och delaktighet.

Mått 

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

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i förskolan" 

Sektionens resultatmål: 
Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Mått 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan samt elever på Tranemo 
gymnasieskola som känner sig trygga i 
skolan. 

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn känner sig trygg i 
förskolan" 

Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Föräldrars och barns/elevers svar ligger nära. 

genomgående lite högre resultat än skolan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbete med barn/elevers inflytande och delaktighet. 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

93 % 100 % 93 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Oförändrat. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

Utfallet är 93 viket är ett bra resultat, 
målvärdet är 100.

93 % 100 % 93 %  

97 % 100 % 97 %  

Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

94 % 100 % 94 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

En försämring med 2

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

Prioriterat, alla elever ska vara trygga i 
skolan. En närmare analys av interna 
variationer behöver göras.

93 % 100 % 93 %  

96 % 100 % 96 %  
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målgruppen för 

Senaste kommentar 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Utfallet är 93 viket är ett bra resultat, 
målvärdet är 100. 

Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

Senaste kommentar 

sämre/bättre än 
föregående år? 

En försämring med 2 % enheter. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Prioriterat, alla elever ska vara trygga i 
skolan. En närmare analys av interna 

ationer behöver göras. 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Sektionens resultatmål: 
Medborgarna ska ha lika möjligheter. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kulturskolan når många elever med sin verksamhet alla är välkomna att söka till kulturskolan. Föreställningar som erbjuds är 
gratis. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Avgiften till kulturskolan gör ändå att inte alla kan delta och lärandesektionen behöver hitta alternativ för dessa grupper.

Verksamhetens resultat 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov 

kommuninvånare. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utställningar,konserter, informationsmöten, öppet hus och en Globalfestival 
under året. Dessa aktiviteter vänder sig till stora del

  

  

Sektionens resultatmål: 
Ökad tillgänglighet till fritidsanläggningar som erbjuder stimulerande  och varierande aktiviteter (för främst barn 

och ungdomar). 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Fritidsverksamheten arbetar mot att göra verksamheten mer tillgänglig för funktionshindrade samt flickor.

  

  

Sektionens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Sammanfattande måluppfyllelse  

Kunskapsresultaten skiftar rejält. Speciellt goda resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 är resultatet bra i svenska, 
men i matematik betydligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår

Sammanfattande analys  

Det låga resultatet i matematik för åk 3 beror till stora delar på att delprovet om mätande misslyckades för många elever, vilket 
påverkade det totala resultatet i stor utsträckning. ( på delprovet mätning var det endast 53,8
kravnivån). Det delprov i matematik som flest elever nådde kravnivån på var  "Mönster i talföljder, geometriska mönster". Här 
var det 95,8 % av eleverna som nådde kravnivån. Resultat i svenska för åk 3 är mycket bra, där nästan samtliga elever ( nådde 
kravnivån på flera av delproven) I samtliga delprov ligger våra resultat över snittet i Riket. Bäst resultat har delproven som 
handlar om att tala och läsa. Att skriva faktatext är det delprov som minst antal elever nådde kravnivån (88,7 %).

Det vi också kan se i samtliga årskurser med natio
svårast för eleverna.Orsakerna till de sämre resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsakerna är svårigheten att nå d
elever med störst behov av särskilda åtgärder.

I årskurs 3 är könskillnaderna i resultaten små, här ser vi inget samband mellan resultat och kön.

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än pojkarnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 är skillnaden mellan 
resultaten flickor/pojkar (40 p, 212 /172).I åk 6 är skillnaden 20p (221/201).

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kulturskolan når många elever med sin verksamhet alla är välkomna att söka till kulturskolan. Föreställningar som erbjuds är 

ing 

Avgiften till kulturskolan gör ändå att inte alla kan delta och lärandesektionen behöver hitta alternativ för dessa grupper.

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utställningar,konserter, informationsmöten, öppet hus och en Globalfestival 
under året. Dessa aktiviteter vänder sig till stora delar av kommunens invånare 

Ökad tillgänglighet till fritidsanläggningar som erbjuder stimulerande  och varierande aktiviteter (för främst barn 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

mot att göra verksamheten mer tillgänglig för funktionshindrade samt flickor.

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Speciellt goda resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 är resultatet bra i svenska, 
men i matematik betydligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår

matik för åk 3 beror till stora delar på att delprovet om mätande misslyckades för många elever, vilket 
påverkade det totala resultatet i stor utsträckning. ( på delprovet mätning var det endast 53,8 % av eleverna som nådde 

tik som flest elever nådde kravnivån på var  "Mönster i talföljder, geometriska mönster". Här 
% av eleverna som nådde kravnivån. Resultat i svenska för åk 3 är mycket bra, där nästan samtliga elever ( nådde 

amtliga delprov ligger våra resultat över snittet i Riket. Bäst resultat har delproven som 
handlar om att tala och läsa. Att skriva faktatext är det delprov som minst antal elever nådde kravnivån (88,7 %).

Det vi också kan se i samtliga årskurser med nationella prov är att i svenska är det "att skriva berättelser och faktatexter" som är 
svårast för eleverna.Orsakerna till de sämre resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsakerna är svårigheten att nå d
elever med störst behov av särskilda åtgärder. 

I årskurs 3 är könskillnaderna i resultaten små, här ser vi inget samband mellan resultat och kön. 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än pojkarnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 är skillnaden mellan 
, 212 /172).I åk 6 är skillnaden 20p (221/201). 
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Kulturskolan når många elever med sin verksamhet alla är välkomna att söka till kulturskolan. Föreställningar som erbjuds är 

Avgiften till kulturskolan gör ändå att inte alla kan delta och lärandesektionen behöver hitta alternativ för dessa grupper. 

samt vara tillgänglig för alla 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utställningar,konserter, informationsmöten, öppet hus och en Globalfestival 

Ökad tillgänglighet till fritidsanläggningar som erbjuder stimulerande  och varierande aktiviteter (för främst barn 

mot att göra verksamheten mer tillgänglig för funktionshindrade samt flickor. 

Speciellt goda resultat i åk 6, goda resultat i gymnasieskolan. I åk 3 är resultatet bra i svenska, 
men i matematik betydligt sämre än föregående år. För åk 9 är resultaten överlag sämre än föregående läsår 

matik för åk 3 beror till stora delar på att delprovet om mätande misslyckades för många elever, vilket 
% av eleverna som nådde 

tik som flest elever nådde kravnivån på var  "Mönster i talföljder, geometriska mönster". Här 
% av eleverna som nådde kravnivån. Resultat i svenska för åk 3 är mycket bra, där nästan samtliga elever ( nådde 

amtliga delprov ligger våra resultat över snittet i Riket. Bäst resultat har delproven som 
handlar om att tala och läsa. Att skriva faktatext är det delprov som minst antal elever nådde kravnivån (88,7 %). 

nella prov är att i svenska är det "att skriva berättelser och faktatexter" som är 
svårast för eleverna.Orsakerna till de sämre resultaten i åk 9 är svårare att se, men en av orsakerna är svårigheten att nå de 

 

Flickornas meritvärden är betydligt bättre än pojkarnas i åk 9 är skillnaden 42 p (217/175). Även i åk8 är skillnaden mellan 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vi behöver utveckla elevernas skrivande, både när det gäller faktatexter och berättande texter, men också när det gäller 
stavning och interpunktion. 

De utvecklingsområden som initierats "Matematiklyftet", språk
kommer att stödja utvecklingen mot bättre resultat.

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in

Mått 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska. 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska som andraspråk. 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i matematik. 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 
som bedrivits. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver utveckla elevernas skrivande, både när det gäller faktatexter och berättande texter, men också när det gäller 

områden som initierats "Matematiklyftet", språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, elevhälsa och IKT 
kommer att stödja utvecklingen mot bättre resultat. 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

77 % 100 % 77 %   

Resultatet är sämre än föregående år ( 77 
jfr 82%) 

82/106 klarade samtliga 

Delprov F(skriva berättande text),G 
(stavning och interpunktion)och H (skriva 
faktatext)var de delprov som hade lägst 
resultat. 

Bäst resultat var det på delprov A( muntlig 
uppgift) samt E (enskilt textsamtal), där 
92 % av eleverna uppnådde kraven.

  

  

  

  

  

46 % 100 % 46 %   

Sämre resultat än föregående läsår ( 46 i jfr 
73%) 

6 av 13 elever klarade samtliga delprov

  

  

  

  

47 % 100 % 47 %   

Resultatet är betydligt sämre än föregående 
läsår( 47 jfr 75%)

Orsakerna till det försämrade resultatet var 
framförallt det genomgående låga 
på delprov E ( mätning och mätande som 
idé), där endast 47
Övriga delprov låg mellan 80 
(delprov C hade högst måluppfyllelse).

  

  

  

  

81 % 100 % 81 %   

Resultatet är bätte än föregående läsår (79 
mot 81 % ) 

19% av eleverna i åk 3 riskerar att inte 
uppnå kunskapskraven i matematik,11
eleverna riskerar att inte uppnå 
kunskapskraven i svenska och 9
engelska. I övriga ämnen är det mellan 0
5%. Bäst resultat är det i musik och slöjd.

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

100 % 100 % 100 %   

Resultatet är bättre än tidigare, samtliga 
elever nådde kunskapskraven på 
ämnesprovet. 
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Vi behöver utveckla elevernas skrivande, både när det gäller faktatexter och berättande texter, men också när det gäller 

och kunskapsutvecklande arbetssätt, elevhälsa och IKT 

Vi behöver analysera varför skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat är så stora och sätta in åtgärder därefter. 

Senaste kommentar 

Resultatet är sämre än föregående år ( 77 

82/106 klarade samtliga delprov. 

Delprov F(skriva berättande text),G 
(stavning och interpunktion)och H (skriva 
faktatext)var de delprov som hade lägst 

Bäst resultat var det på delprov A( muntlig 
uppgift) samt E (enskilt textsamtal), där 

% av eleverna uppnådde kraven. 

Sämre resultat än föregående läsår ( 46 i jfr 

6 av 13 elever klarade samtliga delprov 

Resultatet är betydligt sämre än föregående 
läsår( 47 jfr 75%) 

Orsakerna till det försämrade resultatet var 
framförallt det genomgående låga resultatet 
på delprov E ( mätning och mätande som 
idé), där endast 47 % av eleverna lyckades. 
Övriga delprov låg mellan 80 - 96 % 
(delprov C hade högst måluppfyllelse). 

Resultatet är bätte än föregående läsår (79 

19% av eleverna i åk 3 riskerar att inte 
uppnå kunskapskraven i matematik,11 % av 

riskerar att inte uppnå 
kunskapskraven i svenska och 9 % i 
engelska. I övriga ämnen är det mellan 0-
5%. Bäst resultat är det i musik och slöjd. 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är bättre än tidigare, samtliga 
elever nådde kunskapskraven på 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i svenska som andraspråk. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i matematik. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i engelska. 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i NO 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i SO 

 Andel elever som minst uppnår betyget 
E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 

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

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

  

  

  

91,7 % 100 % 91,7 % Resultatet är bättre än tidigare

  

  

  

  

97,5 % 100 % 97,5 %   

Resultatet är bättre än föregående läsår 
(97,5 mot 91,7%)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

97,5 % 100 % 97,5 %   

Resultatet är bättre än föregående läsår( 
97,5 mot 88 %)

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

97,5 % 100 % 97,5 %   

Resultatet är bättre än föregående läsår 
(97,5 mot 97 %). I fysik och kemi nådde 
samtliga elever (100 %) godkänt provbetyg. 
I biologi var motsvarande siffra 92,7 %

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

100 % 100 % 100 %   

Resultatet är bättre än tidigare (100 mot 95 
%) 

Samtliga fyra ämnen prövades, flest elever 
gjorde proven i Sh(80) och Hi(27)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

87 % 90 % 96,67 %  

210 220 95,45 %   

Resultatet är bättre än föregående läsår. 
Flickornas meritvärden är 220,7 och 
pojkarnas är 201

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

63,6 % 90 % 70,67 %   

63,6 % av eleverna i åk 7 har minst betyget 
E i samtliga ämnen.Meritvärdet för åk 7
176.(fl. 179,3 po 172,3)
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Senaste kommentar 

Resultatet är bättre än tidigare 

Resultatet är bättre än föregående läsår 
(97,5 mot 91,7%) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är bättre än föregående läsår( 
97,5 mot 88 %) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är bättre än föregående läsår 
(97,5 mot 97 %). I fysik och kemi nådde 
samtliga elever (100 %) godkänt provbetyg. 
biologi var motsvarande siffra 92,7 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är bättre än tidigare (100 mot 95 

Samtliga fyra ämnen prövades, flest elever 
gjorde proven i Sh(80) och Hi(27) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är bättre än föregående läsår. 
Flickornas meritvärden är 220,7 och 
pojkarnas är 201 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

% av eleverna i åk 7 har minst betyget 
E i samtliga ämnen.Meritvärdet för åk 7 är 
176.(fl. 179,3 po 172,3) 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

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

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 

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

 Andel som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program 

 Andel elever som fått minst betyget E i 
samtliga kurser som ingår i studieplanen i 
gymnasieskolan 

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

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

70,1 % 90 % 77,89 %   

70,1 % av eleverna har minst 
samtliga ämnen de undervisats i. 
Meritvärdet för åk 8 är 188,6 ( fl. 211,5, po 
171,9) 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

192,9 220 87,68 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(192,9 mot 214). Flickornas meritvärde är 
217,2 och pojkarnas 174,7

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

Meritvärdesberäkningen är nu baserad på de 
nya reglerna som började gälla fr.o.m. 
2014-01-01. Meritvärdet baseras på de 16 
ämnena med högst betyg plus betyget i 
Moderna språk (språkval).Detta gör att det 
inte är direkt jämförbart med tidigare år.

27,9 % 10 % -79 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår ( 
27,9 mot 24%)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

76,2 % 100 % 76,2 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Resultatet är sämre än föregående år (76,2 
mot 86%). 

Andelen behöriga till de olika programmen: 
EHS (73,5%), ES (74,1%), NT 
Yrkesprogram (76,2%)

Andel ej behöriga är då 23;8 %

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

69 % 90 % 76,67 %   

74 % av pojkarna och 63
fick minst betyget E i samtliga kurser

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

95,2 % 100 % 95,2 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(95,2 mot 97%)
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Senaste kommentar 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

% av eleverna har minst betyget E i 
samtliga ämnen de undervisats i. 
Meritvärdet för åk 8 är 188,6 ( fl. 211,5, po 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(192,9 mot 214). Flickornas meritvärde är 
217,2 och pojkarnas 174,7 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Meritvärdesberäkningen är nu baserad på de 
nya reglerna som började gälla fr.o.m. 

01. Meritvärdet baseras på de 16 
ämnena med högst betyg plus betyget i 
Moderna språk (språkval).Detta gör att det 
inte är direkt jämförbart med tidigare år. 

Resultatet är sämre än föregående läsår ( 
27,9 mot 24%) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än föregående år (76,2 

Andelen behöriga till de olika programmen: 
EHS (73,5%), ES (74,1%), NT (68,7%) och 
Yrkesprogram (76,2%) 

Andel ej behöriga är då 23;8 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

% av pojkarna och 63 % av flickorna  
fick minst betyget E i samtliga kurser 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(95,2 mot 97%) 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

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

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

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

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i NO 

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

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

 Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 3 år. 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

69,2 % 100 % 69,2 %  

85,4 % 100 % 85,4 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(85,4 mot 93%)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

94,9 % 100 % 94,9 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(94,9 mot 97%)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

92,7 % 100 % 92,7 %   

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(92,7 mot 97%). Ämnet som prövades var 
biologi 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

2012/13 var det kemi som prövades

85,7 % 100 % 85,7 %   

Resultatet är sämre än 
(85,7 mot 97). Ämnet som prövades var 
historia 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

72,1 % 100 % 72,1 %   

Resultatet är sämre jämfört med föregående 
läsår (72,1 mot 76 %)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

56 % 90 % 62,22 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

56% av pojkarna och 55% av flickorna har 
slutbetyg som ger grundläggande behörighet 
till gymnasiestudier

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?
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Senaste kommentar 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(85,4 mot 93%) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(94,9 mot 97%) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(92,7 mot 97%). Ämnet som prövades var 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

2012/13 var det kemi som prövades 

Resultatet är sämre än föregående läsår 
(85,7 mot 97). Ämnet som prövades var 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet är sämre jämfört med föregående 
läsår (72,1 mot 76 %) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

56% av pojkarna och 55% av flickorna har 
slutbetyg som ger grundläggande behörighet 

gymnasiestudier 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

 Genomsnittligt betygsvärde i samtliga 
elevers slutbetyg i gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. 

 Andel avgångar/avbrott i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI. 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i Tranemo 
gymnasieskola inom 3 år 

 Andel elever som har gått över till 
högskola inom 3 år efter avslutad 
gymnasieutbildning. 

 Andel studerande som slutfört 
påbörjade kurser på vuxenutbildningen. 

 Andel elever i SFI som under läsåret 
fullföljt respektive kurs med minst godkänt 
betyg. 

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

  

Måluppfyllelsen är hög, speciellt inom förskolan där 91

Förskolan jobbar främst med utveckling av förmågor i matematik och språkutveckling men 

  

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

Övriga kommentarer:

13,86 15 92,4 %   

Resultatet är bättre än föregående år (13,86 
mot 13,73) Flickornas resultat var 14,25 och 
pojkarnas 13,51. Högst meritvärde har NV 
(15,98), EK (15,7) och SH (15,4). Lägst 
meritvärde i BF (11,1)

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade

  

Övriga kommentarer:

8 % 3 % -66,67 %   

3% av pojkarna och 15% av flickorna har 
avbrutit sina studier

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

84 % 95 % 88,42 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

88% av pojkarna fullföljer inom 3 år medan 
79% av flickorna gör det.

Andelen elever som fullföljer inom 4 år är 
100 % 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

34 % 42 % 80,95 % Jämfört med resultatet i Riket så ligger vi 
sämre till.(resultaten är från 2013)

  

  

  

  

94,7 % 70,8 % 133,76 % Resultatet är betydligt högre än Riket. 
(2013) 

  

  

57,7 % 39,3 % 146,82 % Resultatet är bättre än Riket (2013)

  

  

  

  

100 % 100 % 100 %  

Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelsen är hög, speciellt inom förskolan där 91 % av föräldrarna uppger att personalen tror på barnens förmåga.

Förskolan jobbar främst med utveckling av förmågor i matematik och språkutveckling men även med NO och teknik.
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Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

bättre än föregående år (13,86 
mot 13,73) Flickornas resultat var 14,25 och 
pojkarnas 13,51. Högst meritvärde har NV 
(15,98), EK (15,7) och SH (15,4). Lägst 
meritvärde i BF (11,1) 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

3% av pojkarna och 15% av flickorna har 
avbrutit sina studier 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

88% av pojkarna fullföljer inom 3 år medan 
av flickorna gör det. 

Andelen elever som fullföljer inom 4 år är 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Jämfört med resultatet i Riket så ligger vi 
sämre till.(resultaten är från 2013) 

Resultatet är betydligt högre än Riket. 

Resultatet är bättre än Riket (2013) 

% av föräldrarna uppger att personalen tror på barnens förmåga. 

även med NO och teknik. 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

  

Mått 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 
förväntningar på mitt barn. 

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Personalen tror på mitt barns 
förmåga" 

Sektionens resultatmål: 
Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Kommentar 

Svaren från enkäten varierar mellan 78 och 91%. Högst får elevernas svar på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det". Något motsägelsefullt får fö
behöver i skolarbetet" det lägsta resultatet. 

Andel biblioteksbesökare som uppger att de blir gott bemötta är stor.

Mått 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det". 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå målen i alla ämnen ". 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Jag får god information om mitt 
barns utveckling och lärande" 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 
det behöver i skolarbetet 

 Andel föräldrar i förskolan som uppger 
att "Dialogen mellan föräldrar och personal 
är bra 

Sektionens resultatmål: 
Öka tillgängligheten till handläggare per telefon.

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Detta avser tillgängligheten via telefon. Resultatet kommer från en KKIK mätning. Resultatet varierar inom lärandesektionen, 
där gundskolan har högst resultat med 50% medan förskolan endast har 33%

  

Sammanfattande analys 

Liten organisation där många är ensamma i sin roll. Ett systemtänk krävs för att öka tillgängligheten.

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med övriga verksaheter i kommunen.En åtgärd kan vara att lägga ut
förekommande frågorna på hemsidan(FAQ)

Mått 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

84 % 100 % 84 %  

91 % 100 % 91 %  

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Svaren från enkäten varierar mellan 78 och 91%. Högst får elevernas svar på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det". Något motsägelsefullt får föräldrarnas svar på frågan "Mitt barn får den hjälp i skolan det 

 

Andel biblioteksbesökare som uppger att de blir gott bemötta är stor. 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

91 % 100 % 91 %  

89 % 100 % 89 %  

80 % 100 % 80 %  

78 % 100 % 78 %  

90 % 100 % 90 %  

Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

Detta avser tillgängligheten via telefon. Resultatet kommer från en KKIK mätning. Resultatet varierar inom lärandesektionen, 
där gundskolan har högst resultat med 50% medan förskolan endast har 33% 

en organisation där många är ensamma i sin roll. Ett systemtänk krävs för att öka tillgängligheten.

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med övriga verksaheter i kommunen.En åtgärd kan vara att lägga ut
förekommande frågorna på hemsidan(FAQ) 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar
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Senaste kommentar 

Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

Svaren från enkäten varierar mellan 78 och 91%. Högst får elevernas svar på frågan "Lärarna i min skola hjälper mig i 
räldrarnas svar på frågan "Mitt barn får den hjälp i skolan det 

Senaste kommentar 

Detta avser tillgängligheten via telefon. Resultatet kommer från en KKIK mätning. Resultatet varierar inom lärandesektionen, 

en organisation där många är ensamma i sin roll. Ett systemtänk krävs för att öka tillgängligheten. 

Vi behöver se över våra rutiner i samverkan med övriga verksaheter i kommunen.En åtgärd kan vara att lägga ut de vanligaste 

Senaste kommentar 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

 Andelen medborgare som får ett direkt 
svar på en enkel fråga ställt till "Förskola, 
grundskola samt kultur och fritid" via 
telefon. (del av KKIK mått2) 

Sektionens resultatmål: 
Tillgängligheten via e-post till handläggare ska vara på en hög nivå.

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Sammanfattande måluppfyllelse  

Mycket hög måluppfyllelse (100%) 

  

Sammanfattande analys  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Mått 

 Hur stor andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga  ställt till "Förskola, 
grundskola samt kultur och fritid"  via e-post 
får svar inom två arbetsdagar? ( del avKKIK 
mått1) 

Sektionens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Sammanfattande måluppfyllelse  

Resultatet för förskolans del är mycket bra(100%), medan grundskolans resultat endast är 50%

  

Sammanfattande analys  

Åter igen en tillgänglighetsfråga. Lyckas man nå den som vet?

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

Vibehöver noga analysera orsakerna till det låga resultatet för grundskolans del och vidta åtgärder därefter.

Mått 

 Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de via telefon ställt en enkel fråga till till 
"Förskola, grundskola samt kultur och 
fritidsverksamheterna i kommunen? (Del av 
KKIK mått 3) 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

33 % 44 % 75 %   

Resultatet för sektionen är 50
grundskolan 33% och totalt i kommunen är 
resultatet 44 %

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

post till handläggare ska vara på en hög nivå. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

100 % 100 % 100 %   

Resultatet för grundskolan är 100, förskolan 
100 %. Kommunen totalt 92 %

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultatet för förskolans del är mycket bra(100%), medan grundskolans resultat endast är 50% 

Åter igen en tillgänglighetsfråga. Lyckas man nå den som vet? 

r/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vibehöver noga analysera orsakerna till det låga resultatet för grundskolans del och vidta åtgärder därefter.

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

50 % 100 % 50 %   

Resultet för förskolan är 100
grundskolan 50

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?
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Senaste kommentar 

Resultatet för sektionen är 50 % förskolan, 
grundskolan 33% och totalt i kommunen är 
resultatet 44 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Senaste kommentar 

Resultatet för grundskolan är 100, förskolan 
%. Kommunen totalt 92 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Vibehöver noga analysera orsakerna till det låga resultatet för grundskolans del och vidta åtgärder därefter. 

Senaste kommentar 

Resultet för förskolan är 100 % och 
grundskolan 50 %. Kommunen totalt 88 % 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 

Mått 

Inflytande/delaktighet 

Sektionens resultatmål: 
Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han s

hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Sammanfattande måluppfyllelse  

Varierande resultat. Bättre resultat när det gäller elevernas uppfttning att lärarna lyssnar på deras åsikter

  

  

Mått 

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

 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". 

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

 Hur god är kommunens webinformation 
inom "Förskola, grundskola, gymnasieskola 
samt ideell sektion, kultur och fritid" till 
medborgarna? (KKIK mått 13) 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

  

Övriga kommentarer:

Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han s

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Varierande resultat. Bättre resultat när det gäller elevernas uppfttning att lärarna lyssnar på deras åsikter

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

82 % 100 % 82 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Bättre 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

79 % 100 % 79 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Sämre 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

83 % 100 % 83 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Lika som förra läsåret

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

  

74,5 % 72 % 103,47 %   

Resultatet för förskolan 67, grundskolan 75, 
gymnasiet 75 och ideel sektor och 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:
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Senaste kommentar 

Övriga kommentarer: 

Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att 

Varierande resultat. Bättre resultat när det gäller elevernas uppfttning att lärarna lyssnar på deras åsikter 

Senaste kommentar 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Är resultatet sämre/bättre än 
år? 

Lika som förra läsåret 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Resultatet för förskolan 67, grundskolan 75, 
gymnasiet 75 och ideel sektor och kultur 81 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 
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Arbete i verksamheten 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska ständigt sträva mot att barn och unga ska erbjudas en lärmiljö som är i

avseende såväl personal, lokaler som modern teknik

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Prognos måluppfyllelse  

  

Kommentar 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling

IKT-satsningen och Elevhälsoplanen 

Mått 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att 
jag får lust att lära mig mer". 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld

Mått 

 Hur många barn per personal är det i 
kommunens förskolor - både planerad och 
faktisk.(KKIK-mått 11) 

 Hur stor andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten har fått plats på 
önskat placeringsdatum?(KKIK-mått 5) 

 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem 
som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum? (KKIK-mått 6) 

Ekonomi 

Sektionens resultatmål: 
Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Mått 

 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i 
förskolan? (KKIK mått 16) 

 Kostnad för betygspoäng (KKIK mått 
20) 

Verksamheten ska ständigt sträva mot att barn och unga ska erbjudas en lärmiljö som är i

avseende såväl personal, lokaler som modern teknik 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

64 % 100 % 64 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?

Sämre 

  

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?

  

Övriga kommentarer:

  

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

5,6 5,4 96,3 %  

81 % 69 % 117,39 %  

31 20 45 %  

Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

111 123 109,76 %  

342 361 105,26 %  
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Verksamheten ska ständigt sträva mot att barn och unga ska erbjudas en lärmiljö som är i pedagogisk framkant 

Senaste kommentar 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet? 

Övriga kommentarer: 

Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

Senaste kommentar 

Senaste kommentar 
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Mått 

 Hur effektiva är kommunens 
grundskolor i förhållande till övriga 
kommuner? (KKIK mått 20 b) 

 Kostnad för elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram (KKIK mått 22) 

Övriga mål enligt lagkrav 

Sektionens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver.

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Mått 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 
det behöver i skolarbetet 

Sammanfattning 

 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse

 

Förskolan 

Trygget och  trivsel  ligger mycket högt och samtliga förskolor jobbar utifrån läroplansmålen och ett stort fokus ligger på teknik, 
naturvetenskap, matematik och språkutveckling.

De fyra utvecklingsområdena syns tydligt i verksamhetens aktiviteter.

Fritidshem 

De frågor man jobbar aktivt med på fritidshemmen är bl.a. jämställdhet, samarbete och elevinflytande och även med förståelsen 
att fritidsverksamheten är en plats för lärande.

Grundskola 

Grundskolans mål nås inte. Framförallt är resultaten i åk7
gymnasiet. 

I de nationella proven i åk 3 så har vi mycket goda resultat i svenska ( inom vissa delprov nästan en hundraprocentig 
måluppfyllelse)Däremot har resultaten i matematik försämrats något i vissa delprov.

Resultaten i åk 6 nationella prov visar en mycket hög måluppfyllelse. Samtliga elever nådde kravnivån för de nationella proven 
i svenska och samhällsorienterande ämnen och 97,5
matematik. 

Det genomsnittliga eritvärdet i åk 6 är trots detta fortfarande för lågt, även om en förbättring har skett sedan förra läsåret.( 
till 210) 

Grundsärskola/Träningsskola/Särvux 

Små trygga välfungerande verksamheter med hög trivsel.

Gymnasiet 

Har förbättrat sina resultat inom trygghet och trivsel. Vad det gäller kunskapsresultaten varierar utfallet men det är svårty att 
dra några egentliga slutsatser då det är första året då eleverna går ut i det nya GY 2011.

Kulturskola 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

968 987 101,93 %  

17,1 25,2 132,14 %  

Alla barn/elever ska få det stöd de behöver. 

Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar

78 % 100 % 78 %  

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

ligger mycket högt och samtliga förskolor jobbar utifrån läroplansmålen och ett stort fokus ligger på teknik, 
naturvetenskap, matematik och språkutveckling. 

De fyra utvecklingsområdena syns tydligt i verksamhetens aktiviteter. 

bar aktivt med på fritidshemmen är bl.a. jämställdhet, samarbete och elevinflytande och även med förståelsen 
att fritidsverksamheten är en plats för lärande. 

Grundskolans mål nås inte. Framförallt är resultaten i åk7- 9 inte acceptabla. Allt för många elever blir inte behöriga till 

I de nationella proven i åk 3 så har vi mycket goda resultat i svenska ( inom vissa delprov nästan en hundraprocentig 
måluppfyllelse)Däremot har resultaten i matematik försämrats något i vissa delprov. 

taten i åk 6 nationella prov visar en mycket hög måluppfyllelse. Samtliga elever nådde kravnivån för de nationella proven 
i svenska och samhällsorienterande ämnen och 97,5 % av eleverna nådde kravnivån i Naturorienterande ämnen, engelska och 

genomsnittliga eritvärdet i åk 6 är trots detta fortfarande för lågt, även om en förbättring har skett sedan förra läsåret.( 

Små trygga välfungerande verksamheter med hög trivsel. 

sina resultat inom trygghet och trivsel. Vad det gäller kunskapsresultaten varierar utfallet men det är svårty att 
dra några egentliga slutsatser då det är första året då eleverna går ut i det nya GY 2011. 
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Senaste kommentar 

Senaste kommentar 

ligger mycket högt och samtliga förskolor jobbar utifrån läroplansmålen och ett stort fokus ligger på teknik, 

bar aktivt med på fritidshemmen är bl.a. jämställdhet, samarbete och elevinflytande och även med förståelsen 

många elever blir inte behöriga till 

I de nationella proven i åk 3 så har vi mycket goda resultat i svenska ( inom vissa delprov nästan en hundraprocentig 

taten i åk 6 nationella prov visar en mycket hög måluppfyllelse. Samtliga elever nådde kravnivån för de nationella proven 
% av eleverna nådde kravnivån i Naturorienterande ämnen, engelska och 

genomsnittliga eritvärdet i åk 6 är trots detta fortfarande för lågt, även om en förbättring har skett sedan förra läsåret.( 205,6 

sina resultat inom trygghet och trivsel. Vad det gäller kunskapsresultaten varierar utfallet men det är svårty att 
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Trivseln på Kulturskolan är hög och verksamheten har bredd och djup.Den utåtriktade verksamheten är stor och variationsrik 
och håller en hög klass. 

  

Sammanfattande analys 

 

Att resultaten försämrats i åk 3 matematik består till stor del på att eleverna inte nådde kravnivån på delprovet "Mätning längd, 
proportionella samband", men även "överslagsräkning och huvudräkning" var svårt för våra elever. 

De goda resultaten i åk 6 kan troligen förklaras till en stor del är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete med en utvecklad 
kunskapsbedömning utifrån kunskapskraven, en  formativ bedömning och tydliga mål. Även det systematiska kvalitetsarbetet 
har förbättrats och detta gör att verksamhetsplaneringen utgår i större utstäckning från elevernas behov och resultat  mer nu än 
tidigare. Alltså resultatet av en utvecklad undervisning! 

Resultaten mellan våra f-6- skolor skiljer sig åt. Vi har skolor som lyckas bättre än andra skolor. Här behöver vi ta reda på varför 
för att lära av varandra och ta vara på de goda exempel som finns. 

Resultaten mellan pojkar och flickor är för stora framförallt i åk6, 8 och 9.På några skolor i kommunen är skillnaden mellan 
flickor ock pojkars meritvärde 50 p! Och vi har skolor där pojkarnas resultat är något bättre än flickornas.Däremot syns inga 
skillnader i åk 3 

Meritvärdena ligger generellt lågt men anmärkningsvärt lågt i åk 7, 8 och 9. Här måste vi fundera på om det kvalititativa 
betygssystemet används enligt intentionen, samtidigt som vi behöver få mer kunskap om hur kunskapsbedömningen går till 
och hur kopplingen mellan kunskapskraven och betygssättningen ser ut. En annan fråga vi behöver ställa oss är varför 
elevernas resultat sjunker när de kommer till åk 7. De elever som läsåret 13/14 gick i årskurs 7 hade 176p i meritvärde ( fl 179 
och po 172) Samma elever hade året innan när de gick ur åk 6  var meritvärdet 205,6 p ( fl. 210 och po 200)! En försämring på i 
snitt nästan 30 meritpoäng! 

Korrelationen mellan resultaten på nationella prov och betyg i ämnet behöver också utredas vidare. Framförallt i engelska. 

Resultaten i Svenska som andraspråk ligger lägre än något annat ämne. 

Att utvärdera arbetet i förskolan för att veta om verksamheten utvecklar barnens förmågor är en utmaning. Samtliga förskolor 
jobbar med detta och har kommit en bra bit på väg, men det återstår fortfarande en del. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

 

Ett utvecklingsområde inom fritidshemmens verksamhet är elevernas inflytande och delaktighet tillsammans med samverkan 
med skolan. 

I förskolan behöver vi utveckla former för reflektion, dokumentation och utvärdering så att detta blir verkningsfulla verktyg för 
den pedagogiska verksamheten, så att den i högre utsträckning bidrar till barns utveckling och lärande och i större utsträckning 
ligger till grund för förskolans planering. Andra utvecklingsområden  är modersmålsstöd, teknik och naturvetenskap samtidigt 
i takt med att antalet ipads i förskolan ökar, så är behovet av kompetensutveckling att hantera ikt som ett medel för förskolans 
utveckling. 

Likvärdigheten mellan våra f-6 skolor kan och behöver förbättras. Vi måste i större utsträckning lära av varandra genom att 
lyfta fram goda exempel. 

Vi har svårt att nå pojkarna i  framförallt åk 6-9 samt gymnasiet och vi behöver i större utsträckning anpassa/utveckla 
undervisningen så att den i högre utstäckning når samtliga elever. 

Övergången mellan åk 6 och åk 7 behöver utvecklas, så att vi i större utsträckning bygger vidare på elevernas relativt goda 
resultat från åk 6. 

Resultatuppföljning på samtliga nivåer från lärare- skola- huvudman kan förbättras , så att detta i större utstäckning än nu 
ligger till grund för verksamhetens planering och prioriteringar.Kunskapsbedömningen,den formativa bedömningen och en 
utvecklad ämnesövergripande undervisning framför allt i de högre årskurserna behöver utvecklas. 

Lärandet sker via språket och i takt med ett större antal elever med ett annat förstaspråk än svenska kräver mer 
studiehandledning och modersmålstöd och stöd i samtliga teoretiska ämnen. 
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Vi når inte alla barn/elever i behov av särskilt stöd, utan här behövs också insatser. 

Lärandesektionen har identifierat och bestämt fyra utvecklingsområden som är gemensamma till förskola, skola och 
gymnasium. Dessa är: 
- Information- och kommunikationsteknik (IKT) 
- Utvecklad elevhälsa 
- Matematiklyftet 
- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 


