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1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

 

 

2 Förutsättningar 

 

2.1 Elever 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet elever totalt 409 413 417 352/4601  

Antal elever med annat 

modersmål än svenska 

 30 ? 24  

Antal elever med annat 

modersmål än svenska som får 

modersmålstöd i skolan 

 13 19 8  

Kommentar/analys: 

 

  

                                                                 
1 Första siffran avser gymnasieelever och andra inkl. Vux/sfi 
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2.2 Personal 

 
Avstämningsdatum 15/10 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet pedagogisk personal 

(heltidstjänster) per 100 elever  

9,4 9,9 9,92 10,7/9,83 10,8 

Antalet i skolan verksam 

personal (heltidstjänster) per 

100 elever 

11,3 11,3 8,74 13,60/12,95 13,7 

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

83 88 89 93 ? 

Antal lärare med 

specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

1 1 1 1 1 

Antal anställda per skolledare i 

rektorsområdet 

25 30,7 22 31 28 

Antal elever per studie- och 

yrkesvägledare 

405 409 560 5506 460? 

Kommentar/analys: 

 

2.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2008 2009 2010 2011 2012 

Gymnasieskolan 72358 73170 78541 78857 97706 

 
Resultat: 

Kostnaden för undervisningen har ökat med 24 %. Till stor del beror det på minskat antal elever i 

undervisningsgrupperna men också utfasningen av Barn- och fritidsprogrammet och ökat 

stödbehov. Sammantaget ökar samtliga kostnader per elev.  

Analys: 

                                                                 
2 Avser endast 417 gymnasieelever  
3 Första siffran anger per gymnasieelev och andra inkl. Vux/sfi 
4 Avser samtliga elever då alla elever har samma tillgång till personal 
5 Första siffran anger per gymnasieelev och andra inkl. Vux/sfi 
6 Avser samtliga elever då en SYV betjänar alla både inskrivna elever och därutöver övriga medborgare i 

kommunen 
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Undervisningskostnaden per elev ökar med 28 % vilket som tidigare nämnts beror på färre elever i 

undervisningsgrupperna men också ett ökat stödbehov i framförallt matematik, engelska och 

svenska. Fler elever med större behov antas till gymnasial utbildning vilket också statistiken visar. 

Detta sker samtidigt som årskullarna minskar. Konsekvensen blir att kostnaden per elev ökar. 

Utfasningen av Barn- och fritidsprogrammet innebär också att lärarkostnaden slås ut på en årskull 

istället för som normalt tre årskullar. Detta påverkar givetvis också kostnaden per elev. 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan måste se över de möjligheter som finns att effektivisera organisationen samtidigt som fler 

elever måste välja Tranemo Gymnasieskola. Det innebär att marknadsföringen av gymnasiet måste 

fortsätta i samma grad som under läsåret 12/13.  

Gymnasiet har liten möjlighet att påverka stödbehovet gällande elever som söker och antas till en 

gymnasial utbildning. Stödet är lagfäst och måste ges.  

Insatser i tidigare åldrar skulle minska kostnaden för stöd i senare åldrar. 

 

2.4 Materiella resurser 

 

Undervisningsdatorer 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Antalet datorer för elevbruk (exkl. 

”Tragetondatorer”) 

480 518 5337 352/4518 1 till 1 

Antalet elever per undervisningsdator 0,81 0,98 1,049 0,8/1,0210 1 till 1 

Kommentar/analys: 

Skolan har sedan 2005 en till en lösning. Statistiken är därför inte relevant. Det som hänt under året 

är att Introduktionsprogrammet-språk även fått tillgång till datorer och våra Komvuxelever som 

läser Vård- och omsorg numera har möjlighet att hyra en dator under studietiden. Dessa datorer är 

utfasade ur redovisningssystemet men fullt fungerande. 

3 Resultat 

3.1 Normer och värden 

 

Arbetet med likabehandling 

 

Skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för arbetet med 

normer och värden. Denna kommer att revideras i början av ht 13. 

 

                                                                 
7 Inbegriper 22 SFI/VUX terminaler och 11 SFI/VUX datorer 
8 Första siffran anger 1 till 1 och andra siffran inkluderar stationära även på Vux och SFI 
9 Inbegriper 133 Vux-elever 
10 Första siffran anger gymnasieelever och andra siffran inkl. Vux och SFI 
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Alla elever och all personal har fått information om skolans Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling.   

 

På studiedag i oktober höll Likabehandlingsgruppen en utbildning om lagar och förordningar 

utifrån skolverkets nyutkomna Allmänna råd 2012, Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling för all personal. Skolans egna plan samt fallbeskrivningar diskuterades vid samma 

tillfälle.  I april fick personalen del av resultaten från elevenkätundersökningen.  

 

Eleverna i åk1 fick i början av höstterminen information om lagar, regler samt skolans plan av 

Likabehandlingsgruppen.  

 

Under läsåret har klassråd regelbundet hållits och där har värdegrundsfrågor diskuterats. 

Klassråden har fått uppdrag/frågor av skolkonferens, rektor och/eller likabehandlingsgruppen. 

Trivselenkäten gjordes i början av vårterminen och resultatet följdes upp i klasserna av resp. klf.  

 

På utvecklingssamtalen, som sker en gång/termin, har trivsel och trygghetsfrågor diskuterats.  

 

På hälsosamtalen i åk 1 har skolsköterskan även pratat med varje elev om mobbning och 

kränkningar. 
 

Information till föräldrar ges varje läsår vid första föräldramötet till elever i åk 1, vilket har gjorts 

även i år. Föräldrarna ges då en kort information om skolans arbete för trygghet och trivsel. 

Ytterligare information om skolans arbete finns att läsa på skolans hemsida där även Planen mot 

diskriminering och kränkande behandlings finns med. 

 

Elevrådet har under läsåret genomfört en trivseldag för alla elever. 

 

Resultat/analys 

Förutom enkätundersökningen och enskilda elevsamtal har vi genom diskussioner i klasserna 

försökt skaffa oss en bild av var kränkningarna/ mobbningen sker, hur man kränker varandra och 

mellan vilka det sker, vad som ska göras när kränkningarna uppstår och hur skolan ska jobba 

förebyggande.  

 

De kränkningar som kommit till personalens kännedom har retts ut av klf med stöd av någon 

representant ur likabehandlingsgruppen. Skolans hållning är att det är den enskilde elevens 

upplevelse av kränkningen som är utgångspunkten i utredningen.  

 

Likabehandlingsgruppen har även i år använt sig av esmaker för ifyllande och bearbetning av 

trivselenkäten. Antalet elever som besvarat enkäten är 82 % (förra lå 72%) och lå 10/11  69%%). 

Svarsfrekvensen har alltså ökat med 10 %, vilket är positivt, men det är viktigt att även 

fortsättningsvis se enkätundersökningen som endast en del i kartläggningen av trivsel och 

trygghetsfrågorna. Det viktigaste redskapet är det enskilda samtalet med resp. elev, såväl 

planerade samtal som spontana samtal som uppstår i den dagliga verksamheten. 

 

Av enkätsvaren kan vi utläsa att de flesta elever trivs bra, 93 % (lå 11/12 93%) och känner sig 

trygga, 96 % (lå 11/12 96%). På frågan om de blivit mobbade under läsåret har 3,6 % svarat att de 

blivit detta (lå 11/12 6,5 %). Sex av dessa elever uppger att de berättat för personal och fem svarar 

att de har fått hjälp och stöd att reda ut mobbningen. Mobbningen sker mestadels i allmänna 

utrymmen.  

 

På frågan om de blivit kränkta, d.v.s. illa behandlade av någon personal (lärare, övrig personal) har 

11 % svarat ja, vilket är en stor ökning från föregående läsår (5,7 %). Nio av dessa elever uppgav att 

de berättat för personal på skolan och ansåg att de fått hjälp. Siffran var dock alldeles för hög och 
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föranledde ytterligare diskussioner med personal och på klassråd. Frågorna som diskuterades var 

bl.a; I vilka sammanhang kan eleven uppfatta en lärare/personal som kränkande? Vad är en 

kränkning? Eleverna fick även fallbeskrivningar att diskutera. Utifrån dessa diskussioner har rektor 

sedan haft riktade utredande samtal med lärare/personal vilket också resulterat i konkreta 

åtgärder. 

 

5 % (lå 11/12 5,7 %) har svarat att de känt sig diskriminerade utifrån någon av 

diskrimineringsgrunderna (kön, sexuell läggning, religion, etnisk och kulturell tillhörighet, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder och ålder). Diskrimineringsgrunderna 

de uppgivit är etnisk eller kulturell tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

religion och ålder. Tre elever har svarat att de har berättat för personal på skolan och anser att de 

fått hjälp och stöd.  

 

I de klasser vi fått svar att de känt sig kränkta, mobbade eller diskriminerade har detta diskuterats 

ingående med klf. I de flesta fall har klf, likabehandlingsgruppen och rektor haft kännedom om 

situationen och det har gjorts en bedömning och lämpliga åtgärder har satts in, ex samtal med hela 

klassen, enskilda elever, personal etc. 

 

I enkäten har eleverna haft möjlighet att skriva ner egna tankar och funderingar om mobbning och 

diskriminering. Kommentarerna har handlat  om att det är viktigt att skolan agerar vid 

kränkningar/mobbning och att det är viktigt att man respekterar varandra.  

 

Det enskilda samtalet är det viktigaste redskapet i att få veta hur den enskilda eleven har det i 

skolan. Eleven måste känna trygghet i att våga berätta för klf om de känt sig kränkta och/eller 

diskriminerade. I skolans pågående arbete med att förbättra utvecklingssamtalen togs, i början av 

läsåret, fram ett standardiserat frågeformulär för att säkerställa att alla klf ställer samma frågor 

såsom; Har du det senaste året känt dig kränkt, mobbad eller diskriminerad? Har du berättat detta 

för någon vuxen? Etc. 

 

Värdegrundsfrågor ska regelbundet diskuteras med eleverna under läsåret. 

Likabehandlingsgruppen har under läsåret tagit fram värderingsövningar och diskussionsförslag 

som klasserna kan jobba med på valfritt klassråd (finns på fronter). Värdegrundsfrågor har också 

diskuterats i kurserna samhällskunskap, historia och religion, där begreppen demokrati, mänskliga 

rättigheter, människors lika värde, solidaritet och jämställdhet sätts in i olika sammanhang. Under 

lå har mobbing på ”nätet” varit ett stort ämne i samhällsdebatten i Sverige. Även på vår skola har 

det funnits ärenden kopplat till nätmobbing. 

 

Under lå 12/13 har samarbetet med  Ungdomsmottagningen kommit igång och det finns nu en 

planering  för  skolans sex- och samlevnadsundervisning, Samtliga elever i  åk 3 och ca hälften av 

eleverna i åk 2 har  under lå fått information från Ungdomsmottagningen.  

 

Elevrådets engagemang i trivselaktiviteter har ökat under de senaste två åren. Årets trivseldag var 

väl planerad och uppskattades av både elever och personal. Elevrådet planerar även nästa läsår att 

genomföra en trivseldag.  

 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 
Skolans vision är att den ska upplevas som trygg och fri från diskriminering och kränkande 

behandling samt präglas av respekt för människors olikheter.  För att nå visionen måste trivsel och 

trygghetsfrågor ständigt hållas aktuella och det är viktigt att all personal håller sig ajour med läget 

på skolan och aktivt motverkar kränkande behandling och diskriminering.  Skolan har idag en god 

trivsel och de allra flesta elever känner sig trygga. I enkätundersökningen kan utläsas att färre 
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elever känt sig mobbade i år och fler än tidigare år har berättat för personal och fått hjälp, vilket är 

mycket positivt.  Personalen är väl insatt i mobbningens problematik och har en vilja att arbeta med 

värdegrundsfrågor. När personal får kännedom om kränkningar/mobbning och diskriminering så 

utreds dessa. Dock har fler elever detta lå uppgett i trivselenkäten att de känt sig kränkta av 

personal. Detta har lyfts på personalträffar och frågan har även diskuterats med klasserna på 

klassråden.  

 

Skolverkets utvärdering (Allmänna råd 2012 Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling) visar att kännetecknande för skolor som har god miljö och få kränkningar är bl a att 

skolorna ger utbildning till personalen som ökar deras förståelse för mekanismerna kring 

kränkningar och mobbing. Det är även viktigt att personalgrupperna tillåts reflektera 

återkommande över både egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten. Detta arbete görs redan på vår skola och diskussionen måste ständigt 

pågå. Nästa tillfälle att diskutera dessa frågor är  under studiedagarna i augusti. 

 

Samarbetet med Ungdomsmottagningen har kommit i gång bra och kommer ytterligare att 

fördjupas under lå 13/14.  

 

De sociala medierna är en viktig del av ungdomarnas liv. Frågan är hur våra ungdomar ska 

förhålla sig till de sociala medierna Under lå 13/14 måste ämnet belysas än mer. Hur detta ska ske 

är ännu inte beslutat. 

 

Trygghet och studiero i siffror 

 

247 ungdomselever (ej IMspråk) har besvarat enkäten.  Totalt finns på skolan 301 ungdomselever. 

Det blir därför 82 % som har besvarat enkäten. Att jämföra med förra lå då 72 % besvarade enkäten. 

 

Fråga 1.  Trivs du i skolan?    

 

5 elever ,2%, har svarat att de aldrig trivs i skolan, 1 flicka och 4 pojkar. (lå11/12 2 %) 

Flera har gett kommentarer: ”alla måsten, det är sådan press att alltid ge 110%” ” beror på vilket 

humör man själv eller personalen på skolan är på” ,” Jag trivs men gillar inte min klass”, ”långa 

hål” mfl 

 

Fråga 2.Känner du dig trygg i skolan?  

 

 2 elever (1%),båda pojkar har svarat att de aldrig känner sig trygga. (lå 11/12 2,4 %) 

Flera har gett kommentarer ex. ”Tycker det är konstigt att människor som använt våld i skolan som 

inte ens går i skolan får vistas i skolan”, ”Oftast pga rädsla mot en lärare”, ” Vad gäller regler osv 

känner jag mig trygg men säkerheten kring lärare minskar då det känns som att de håller avstånd 

från elever” 

 

Fråga 3. Om du vill, har du någon kamrat att vara med på håltimmar/raster? 

 

10 elever, 4%, har svarat nej, 5 flickor och 5 pojkar (lå11/12 2%).  

 

Fråga 4. Har du under detta lå känt dig utanför klassgemenskapen? 

15 elever, 6%, har svarat många gånger, 9 flickor och 6 pojkar (lå11/12 6%) 

 

Fråga 5. Finns det någon i din klass som är ensam på raster/håltimmar? 

31 elever, 12%, har svarat ja (lå11/12 14%) 
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Fråga 6. Har du under detta läsår blivit mobbad? 

9 elever, 3,6%, har svarat ja, 5 pojkar och 4 flickor (lå 11/12 6,5%) 

 

Var har det i så fall skett? 

 5 har svarat att de blivit mobbade i studiehallen, 3 flickor och 2 pojkar 

 2 har svarat att de blivit mobbade i klassrummet, 1 flicka och en pojke 

 1 pojke har svarat att han blivit mobbad i idrottshallen 

 1 pojke har svart att han blivit mobbad på bussen 
 

Har du berättat detta för någon personal? 

6 elever, 67 %, har berättat, 4 flickor och 2 pojkar (lå 11/12 81%) 

5 elever, 56 %, av dessa har svarat att de fått hjälp ( 3 flickor och 2 pojkar), (lå11/12 50%) 

 

Fråga 7. Finns det någon i din klass du anser är utsatt för mobbing? 

11 elever, 4,5%, har svarat ja , 7 flickor och 4 pojkar (lå11/12 8%) 

 

 

Fråga 8. Har du detta läsår blivit kränkt, dvs illa behandlad av någon personal? 

28 elever,11%, har svarat  ja, 13 flickor och 15 pojkar  (lå11/12 5,7%) 

 

Har du då berättat detta för någon personal?  

9  elever, 31%,har svarat ja, 6 flickor och 3 pojkar (frågan fanns inte med föregående lå) 

8 av dessa har svarat att de fått hjälp (5 flickor och 3 pojkar) 

 

Fråga 9. Har du detta läsår känt dig diskriminerad utifrån någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna? 

12 elever,5 %,  har svarat ja, 2 flickor och 10 pojkar ( lå 11/12 14 elever dvs 6%) 

 

Utifrån vilken diskrimineringsgrund? 

 6 elever har svarat pga kön, 6 pojkar  

 1 elev har svarat pga religion, 1 pojke 

 2 elever har svarat pga etnisk eller kulturell tillhörighet, 1 flicka och 1 

pojke 

 1 elev har svarat pga ålder, en pojke 

 3 elever har svarat pga könsöverskridande identitet eller uttryck, 1 flicka 

och 2 pojkar 
 

Har du berättat detta för någon personal? 

3 elever, 23%,har svarat ja, 3 pojkar (lå 11/12 50%) 

1 elev, 8%, har svarat att han fick hjälp och stöd (lå11/12 6 elever dvs 43%) 

 

Fortsatta åtgärder 

 Trivsel och trygghet har samma nivåer som föregående läsår dvs hög trivsel och trygghet 

på skolan 

 Mobbingen har halverats. Fler berättar för personal att de blir mobbade och fler anser att 

de fått hjälp.  

 Siffran ang. kränkning från personal är fortfarande hög och i år än högre än förra lå. Vi 

måste dock ta i beaktande att frågan omformulerats till en ja och nej fråga från att ha varit 
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en flervalsfråga i fyra steg från många gånger till aldrig. Vi vet därför inte om det är vid 

ett enstaka tillfälle eller om det sker ofta. Frågan bör omformuleras till nästa 

undersökning. 

 Vet eleverna vad en kränkning är?  Med kränkande behandling menas ett uppträdande 

som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller elevs 

värdighet. I vilka sammanhang kan elev uppfatta en personal som kränkande? Siffran 

ang. diskriminering är ungefär lika många som föregående år. Men nära hälften anser att 

det är pga av kön och då är alla pojkar! 
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3.2 Kunskaper - Utbildningsresultat 

3.2.1 Resultat nationella prov i gymnasieskolan 

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för 

samtliga elever som omfattas av provet. 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1 (tala) 72/90% 38/97% 34/83% 

Delprov 2 (läsa) 65/85% 36/92% 29/71% 

Delprov 3 (skriva) 57/71% 33/85% 24//59% 

NP betyg >F 60/76% 35/90% 25/61% 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Vi kan totalt se en god måluppfyllelse hos flickorna gällande tala och läsa medan 6 flickor totalt har 

bekymmer varav 4 återfinns på yrkesprogram. När det gäller pojkar är resultaten överlag inte bra. 

När det gäller att tala når 8 elever total inte målen varav 7 är pojkar på yrkesprogram. I delprov 

läsa når 12 pojkar inte målen varav 11 återfinns på yrkesprogram. I delprovet skriva är det 17 

pojkar som inte når målen varav 16 återfinns på yrkesprogrammen.  

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Resultaten återspeglar väl de meritvärden som eleverna hade när de gick ur grundskolan och som 

visar stora grundläggande brister i elevernas färdigheter. Skolan har under året lagt in 20 extra 

timmar i varje svenskkurs för att öka måluppfyllelsen men det tycks vara en lång väg kvar. 

Åtgärder för utveckling: 

Inför kommande läsår har skolan planerat att inte tillskjuta extratimmar till svenskan men vi ser nu 

att det kommer att krävas även framgent. Skolan måste också se till att de elever som inte under 

årskurs 1 nått målen under kommande läsår får extra undervisning och åtgärder för att nå målen i 

svenska. Detaljerad planering kommer under hösten att arbetas fram av ämnesgruppen, 

specialpedagogen och elevhälsan. Planen kommer att presenteras i utvecklingsplan 13/14. 

 

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 (ges ej i år) 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för 

samtliga elever som omfattas av provet. 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1    
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Delprov 2    

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

 

Engelska 5 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för 

samtliga elever som omfattas av provet. 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1 speaking 71/95% 37/100% 34/89% 

Delprov 2 writing 72/96% 37/100% 35/92% 

Delprov 3 read/list 66/88% 35/95% 31/82% 

NP-betyg > F 70/93% 37/100% 33/87% 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

Engelska 6 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för 

samtliga elever som omfattas av provet. 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Delprov 1 speaking 44/100% 26/100% 18/100% 

Delprov 2 writing 40/91% 23/88% 17/94% 

Delprov 3 read/list 39/87% 22/85% 17/94% 

NP-betyg > F 39/87% 22/85% 17/94% 

 

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 
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Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

Matematik 1 a 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för elever i 

yrkesprogrammen 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

Provbetyg 27/79% 7/78% 20/80% 

    

    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

Åtgärder för utveckling: 

 

Matematik 1 b 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för elever i 

EK- och SA-program 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

NP-betyg > F 31/94% 21/95% 10/91% 

    

    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

Åtgärder för utveckling: 
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Matematik 1 c 

Antal och andel elever som uppnår kravnivån i de nationella ämnesproven per delprov för elever i 

NA- och TE-program 

 

 

Delprov 

Läsåret 2012/2013 

Totalt flickor och pojkar Flickor Pojkar 

NP-betyg > F 14/100% 9/100% 5/100% 

    

    

 

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet (se analysmall!) 

Åtgärder för utveckling: 

Åtgärder för utveckling: 

 

3.2.2 Slutbetyg gymnasieskolan 

Program 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 6,30 13,05 12,05 13,55 12,47 12,68 9,91 11,24 10,80 

Byggprogrammet 14,41 - 14,41 13,21 - 13,21 13,64 - 13,64 

Elprogrammet 10,89 - 10,89 12,84 - 12,84 11,97 - 11,97 

Gymnasieal lärlingsutbildning       7,8 16,44 14,28 

Handels- och adm.programmet 13.13 12,42 12,72 12,74 14,61 13,94 13,27 13,85 13,68 

Medieprogrammet 9,36 13,05 10,89 7,44 10,86 8,91 - - - 

Naturvetenskapsprogrammet 14,42 14,68 14,56 15,77 16,81 16,23 15,33 17,19 16,57 

Omvårdnadsprogrammet 11,23 12,55 12,30 13,87 14,24 14,13 9,67 13,01 12,30 

Samhällsvetenskapsprogrammet 11,93 15,36 13.86 13,23 14,52 13,75 13,79 16,04 15,06 

Teknikprogrammet 15,68 - 15,68 11,93 - 11,93 14,07 19,00 14,89 

Teknisk produktion och service 

(TPS) 

11,99 - 11,99 13,87 - 13,87 12,85 - 12,85 

Genomsnittligt slutbetygsvärde 

i samtliga elevers slutbetyg 

12,34 13,59 12,93 13,13 14,25 13,54 12,81 14,72 13,73 
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Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Kunskapsresultaten i form av meritpoäng ökar återigen och vi ser att det framförallt är flickorna 

som står för ökningen. Den tydligaste skillnaden är pojkar på yrkesförberedande program som i 

snitt når 12,07 i meritpoäng. Lägst meritpoäng finner vi på Barn- och fritid, Lärlingsutbildningen 

och Omvårdnadsprogrammet. Nämnda program är också av tradition en ingång till nationellt 

program för våra IM-elever. 

Analys av resultatet 

Vi kan i resultaten se två stora skillnader främst när det gäller pojkar och flickor där differensen 

mellan könen är 14 % enheter i relation till medelmeritvärdet. Den andra skillnaden är differensen 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande program där differensen är nästan 20 % i 

relation till medelmeritvärdet (se tabell) 

 
POJKAR FLICKOR SUMMA 

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM 12,07 13,28 12,61 

STUDIEFÖRBEREDANDE 14,06 16,44 15,33 

SUMMA 12,81 14,72 13,73 

    

    

 
POJKAR FLICKOR SUMMA 

YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM -12,1% -3,3% -8,2% 

STUDIEFÖRBEREDANDE 2,4% 19,7% 11,7% 

SUMMA -6,7% 7,2% 0,0% 

 

Åtgärder för utveckling: 

 Skolan måste arbeta mer med att stärka studiemotivationen hos yrkeselever men också 

hos pojkar i allmänhet 

 De elever (pojkar) som antogs till Tranemo Gymnasieskola ht 12 har de lägsta 

meritvärdena och nationella proven visar att det finns stora brister i läsförståelsen hos 

eleverna. Skolan måste därför satsa än mer på stöd för dessa grupper. 

3.2.3 Övriga resultat 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Pojk

ar 

Flick

or 

Tota

lt 

Pojk

ar 

Flick

or 

Tota

lt 

Pojk

ar 

Flick

or 

Tota

lt 

Andel elever som 

fullföljt 

gymnasieutbildni

ngen inom 4 år 

100 100 100 100 100 100    

Andel elever som 

fullföljt 

88 92 90 89 93 91    
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utbildningen 

inom 3 år 

Andel elever som 

fått minst betyget 

E i samtliga kurser 

som ingår i 

studieplanen 

53 61 57 45 61 51    

Andel elever som 

under läsåret gått 

från IV/PRIV till 

nationellt program 

  11   13    

Andel elever med 

slutbetyg som ger 

grundläggande 

behörighet till 

högskolestudier 

72 83 77 92 89 91 86 95 90 

 

Andel elever med 

minst E i alla 

kurser 

         

Andel 

avgångar/avbrott 

         

Förädlingsvärde          

Andel elever som 

studerar/arbetar 3 

år efter gymnasiet 

         

Andel elever som 

går direkt vidare 

till 

universitet/högsko

la 

         

Måluppfyllelse (sammanfattande): 

Analys av resultatet  

Åtgärder för utveckling: 
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4 Verksamhetsbeskrivning för 

Introduktionsprogrammen (IM) 12/13 

 

Beskrivning av verksamheten 
Introduktionsprogrammens mål är att alla elever skall ges möjlighet att bli behöriga till ett 

nationellt program eller hjälpa eleven till annan utbildning eller arbete. Introduktionsprogrammen 

är indelade i fem program; Preparandutbildning, Programinriktat Individuellt val, 

Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ samt Språkintroduktion. 

 

Programinriktat Individuellt val är ett sökbart alternativ.  Till övriga Introduktionsprogram erbjuds 

eleverna plats efter avslutads grundskola. 

 

Preparandutbildning  

Preparandutbildningen ska ge behörighet till ett nationellt program, antingen 

högskoleförberedande eller yrkesprogram och pågå högst ett år. Utbildningen är anpassad för 

elever som är studiemotiverade och vill bli behöriga snabbt. Även en elev som är behörig för 

yrkesprogram, men som vill ha behörighet till högskoleförberedande program kan gå här. Det ska 

också vara möjligt för elever att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagna till ett 

nationellt program efter kort tid.  

 

Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har betyg i och som eleven 

behöver för att uppnå behörighet till ett önskat nationellt program. Utbildningen kan innehålla 

ytterligare grundskoleämnen, men inte sådana ämnen som eleven har godkända betyg i. 

Utbildningen får även innehålla kurser från nationella program och, i mindre omfattning, andra 

insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. 

 

Utbildningen utformas individuellt utifrån elevens behov och intressen.  

 

Utbildningen är inte sökbar.  

 

Programinriktat individuellt val (PRIV) 

PRIV är en möjlighet för elever att gå en utbildning som är inriktad mot ett nationellt 

yrkesprogram. Tanken är att eleven så snart som möjligt ska klara de betyg den saknar. 

Utbildningen är sökbar. 

 

På Tranemo gymnasieskola läser PRIV-elever tillsammans med eleverna på PRIV-elevens valda 

yrkesprogram. PRIV-eleven får extra stöd och hjälp i den eller de grundskolekurser eleven saknar 

betyg i. 

 

Behörighetskraven till PRIV är: 

 Lägst betyget Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk + Engelska eller Matematik + 4 

ämnen. 

eller 

 Lägst betyget Godkänd i Svenska/Svenska som andraspråk + Engelska + Matematik + 3 

ämnen. 

 

På Tranemo gymnasieskola var PRIV sökbart på följande yrkesprogram: 

 El- och Energiprogrammet 

 Handels- och Administrationsprogrammet 
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 Industritekniska programmet  

 Vård- och Omsorgsprogrammet  

 I mån av plats erbjöds elever även PRIV på skolans övriga yrkesutbildningar (ex BA).  

 

Yrkesintroduktion 

Yrkesintroduktion är till för elever som saknar de betyg som krävs för behörighet till ett 

yrkesprogram. Syftet med utbildningen är att eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som kan 

underlätta för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 

yrkesprogram.  

 

Eleven får möjligheten att få kunskap om ett eller flera yrken. Eleven får undervisning i skolan men 

gör även praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Eleven kan läsa en del yrkeskurser tillsammans 

med eleverna på gymnasieskolan. Eleven får också möjlighet att läsa de ämnen eleven behöver för 

att bli behörig till att söka ett yrkesprogram. Eleven läser då i grupp tillsammans med elever på 

Individuellt alternativ. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, 

såsom olika motivationsinsatser, får ingå i utbildningen. 

 

Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. På Tranemo 

gymnasieskola utformas utbildningen individuellt utifrån elevens behov och intressen.  

 

Utbildningen är inte sökbar på Tranemo gymnasieskola. 

 

Elever från grundsärskolan ska erbjudas yrkesintroduktion om de vill och de bedöms ha 

förutsättningar att klara utbildningen. 

 

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå Yrkesintroduktion. Det ska då 

finnas synnerliga skäl. 

 

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ är till för elever som inte har de betyg som krävs för ett yrkesprogram. Syftet 

med utbildningen är att eleven ska gå vidare till yrkesintroduktion, hitta en annan utbildning eller 

komma ut på arbetsmarknaden. 

 

Utbildningen är tänkt för elever som har särskilda behov och behöver extra mycket hjälp för att 

kunna nå gymnasieskolan. Utbildningen kan innehålla studier, praktik eller andra insatser som 

eleven har behov av. Eleven läser ämnen de saknar för att nå behörighet.  

 

Utbildningen utformas individuellt utifrån elevens behov och intressen.  

 

Utbildningen är inte sökbar.  

 

Elever från grundsärskolan ska erbjudas individuellt alternativ om de vill och bedöms ha 

förutsättningar att klara utbildningen.  

 

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå Individuellt alternativ. Det ska 

då finnas synnerliga skäl. 

 

Språkintroduktion 

Språkintroduktion är till för elever som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har 

anlänt till Sverige. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på svenska språket, men eleven får också 

lära sig mer om det svenska samhället och den svenska skolan. Eleven ska på bästa sätt förberedas 
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för att så snabbt som möjligt kunna börja på ett nationellt program eller något annat 

introduktionsprogram. 

 

Utbildningen utformas individuellt utifrån elevens behov och intressen.  

 

Utbildningen är inte sökbar.  

 

Beskrivning av hur arbetet organiseras: 
 

Förberedelser inför ett nytt läsår börjar i januari: 

Januari: Programansvarig kontaktar Tranängsskolan för att få höstbetygen för de obehöriga 

eleverna i åk 9. Därefter görs en sammanställning av betygen och det presenteras för IM rektor. 

 

Mars: I början av mars har programansvarig för IM samt gymnasieskolans syv enskilda samtal 

med de elever i åk 9 som saknar behörighet i höstbetyget för att börja ett nationellt program. 

Eleverna kallas via deras klf och samtalen hålls på Tranängsskolan. Under samtalen får eleverna 

information om IM. Eleverna ombeds att berätta om mötet för föräldrarna. Ungdomarna 

informeras också om rätten att gå om åk 9 (kan vara ett fördelaktigt alternativ om många 

ämnesbetyg saknas). Eleverna får berätta om sina mål och ev. svårigheter. De motiveras att jobba 

med sina åk 9 studier för att nå sina mål. 

 

Maj: I slutet av maj kontaktas Tranängsskolan för att få information om förändringar för enskilda 

elever.  

 

Juni: Efter skolans slut sammanställs vilka elever som kan bli aktuella för IM. Brev till dessa 

ungdomar skickas med tider för planeringsmöte i augusti.  

 

Augusti: I början av augusti hålls planeringsmöten med de enskilda eleverna och deras föräldrar. 

Då görs en individuell studieplanering och det bestäms vilket Introduktionsprogram eleven ska gå.  

 

Under läsåret: 

 

Programlaget har träffats varje vecka under hela läsåret.  På träffarna har verksamheten planerats 

och enskilda elevers utveckling, behov och studieresultat följs upp och diskuterats.  

Grundstommen i programlagets arbetsätt är ett salutogent förhållningssätt präglat av de vuxnas 

intresse, engagemang och förståelse för resp. elevs situation. Alla elever har resurser och förmåga 

till förändring!  

 

Föräldrar har hållits uppdaterade genom telefonsamtal och möten (minst två utvecklingssamtal per 

termin/elev har hållits). När behov uppstått har socialtjänsten, BUP eller andra stödinstanser 

kontaktats.  

 

Skolans PRIV- elever har följts upp av specialpedagog. PRIV-eleverna på andra gymnasieskolor har 

följts upp av IM-samordnare och syv. 

 

Övriga obehöriga ungdomar i kommunen har syv kontaktat och informerat om IM och annan 

utbildning/sysselsättning. 

 

Antal elever på Introduktionsprogrammen  

Totalt har 56 elever varit inskrivna på programmet under året. Fyra av dessa är PRIV-elever 

från Svenljunga kommun. 15 obehöriga elever kom direkt från åk 9, Tranängsskolan (förra 

läsåret 12).   
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Rörligheten är stor hos IM elever och antalet har ej varit statiskt under läsåret. Den största 

rörligheten detta läsår har varit på  IMspråk. Där har totalt 24 elever varit inskrivna. 12 IM-

elever har gått på andra gymnasieskolor; tio på PRIV, en på yrkesintroduktion och en på 

Individuellt alternativ.  

 

Tabell 1 

Tabellen visar antalet elever på Introduktionsprogrammen på Tranemo Gymnasieskola. 

Underlag har även tagits fram för IV för två tidigare läsår 10/11, 11/12 

 

Introduktionsprogrammen 

Individuella programmet 

Läsår 

12/13 

År 1 

Prep 

 

År 1 

IMIA 

År 1 

Yrk 

År1 

Språk

-intro 

PRIV 

åk 1 

PRIV 

åk 2 

PRIV 

åk 3 

Läsår 

11/12 

Läsår  

10/11 

Andel av på skolan inskrivna  

elever 

16%        12,6% 12% 

Totalt antal inskrivna elever 56 2 

 

12 1 24 11 6  42 51 

Antal avbrott från IM-

programmen 

  1   1   13 5 (IVS 

4+ 

PRIV 

1) 

           

           

           

Preparandutbildningen (Prep)  

I år har två elever läst på Teknikprogrammet som preparand. Båda har läst biologi grund och en av 

dem har även läst kemi grund. Ett betyg har uppnåtts. 

 

Individuellt alternativ (IMIA) 

I år har vi haft 12 elever som studerat på IMIA. En elev från Tranemo kommun går på IMIA åk 2 på 

annan gymnasieskola. På programmet har getts kurserna; en, sv, sva, ma, sh, bi, id, re samt hi . Har 

eleven haft godkänt betyg i någon av kurserna har eleven istället läst gymnasiekursen. Eleverna har 

även haft tre timmar schemalagda studiepass där de fått hjälp med läxor o dyl. 

 

 

Yrkesintroduktion 

Utbildningen utformas individuellt utifrån elevens behov och intressen. I år har vi haft en elev som 

pga synnerliga skäl fått börja på yrkesintroduktion efter avbrott från ett nationellt program.  

 

En ungdom från Tranemo kommun har gått Yrkesintroduktion på annan gymnasieskola. 

 

Programinriktat individuellt val 

På Tranemo gymnasieskola läser PRIV-elever tillsammans med eleverna på PRIV-elevens valda 

yrkesprogram. PRIV-eleven får extra stöd och hjälp i den eller de grundskolekurser eleven saknar 

betyg i. 

I år har vi haft 17 PRIV-elever (11 i åk 1 och sex i åk 2) på Tranemo Gymnasieskola. 

 

Tio ungdomar från Tranemo kommun har varit PRIV-elever på andra gymnasieskolor. 

 

Språkintroduktion 
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I samband med att eleverna börjar på IMspråk har en specialpedagog från resursteamet för 

ensamkommande barn i Sjuhärad gjort en kartläggning av varje ungdoms skolbakgrund och 

kunskaper.  

 

Vid kartläggningen, på inskrivningssamtalen samt på utvecklingssamtalen används alltid tolk. 

 

Eleverna har studerat svenska med de vuxna på SFI. De har haft ca 23 lektioners 

undervisning/vecka; Svenska 15h, samhällsorientering/livskunskap, praktisk svenska 

(hemkunskap, olika studiebesök, praktik mm) och idrott. Om elevens modersmål funnits att tillgå 

har eleven erbjudits att läsa det för att kunna nå målen för betyg i grundskolekursen och/eller 

gymnasiekursen. Eleverna har även getts studiehandledning på modersmål. I år har det funnits 

modersmål/studiehandledning i arabiska, somaliska, polska och romani.  

 

När eleven klarat SFI D-nivån individanpassas fortsatta studier, vilka kan ske på IM eller nationellt 

program.  

 

Antalet elever i klassen har pendlat mellan åtta och 18. Sammanlagt har 24 elever studerat på 

Språkintroduktionen. Att antalet elever i klassen varierat beror på att de flyttat från kommunen 

pga. att de ej fått uppehållstillstånd och blivit avvisade från Sverige eller pga. att de fått 

uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade i annan kommun. En elev blev klar med 

svenskan och flyttade över till IMIA under våren. 

 

 

Kunskaper – utbildningsresultat för innevarande läsår  
 

Tabell 2 

Tabellen nedan visar vilka ämnen som getts och betyg som uppnåtts för resp. 

Introduktionsprogram.  

 

 

 Sv Sv

a 

Ma En Sh Bi Idr Re Hi Ke Mod-

ersmål 

  

Preparand          1    

IMIA 4 1 5 8 6 4 2 6 7  2   

YRK          1    

Språkintro           3   

               

              

              

Totalt antal uppnådda betyg  4 1 5 8 6 4 2 6 7 2 5   
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5 Redovisning av arbetet för elever i behov av särskilt 

stöd 

5.1 Resultat 

Skolans målsättning är att alla elever ska få det stöd de behöver. Utredningar görs för att 

undersöka vilket slags stöd som behövs och i de fall där det finns särskilda behov upprättas 

åtgärdsprogram. För att kunna upptäcka och följa elever i behov av särskilt stöd används särskilda 

rutiner. I nedanstående tabeller visas förra årets resultat i parantes. 

5.1.1 Överlämningskonferens 

Första möjligheten att upptäcka elever i behov av särskilt stöd är vid överlämnandekonferenser 

med grundskolan. Av de elever som har behörighet till ett nationellt program och började på 

Tranemo Gymnasieskola höstterminen 2012 saknar 21 elever ett eller flera grundskolebetyg. Övrig 

information som årets överlämning gav var:   

 

Inlärnings-

svårigheter 

Matte-

svårigheter 

Koncentrations-

svårigheter 

Läs- och 

skriv-

svårigheter 

PRIV 

engelska 

PRIV 

matematik 

3 (1) 4 (1) 3 (3) 1 (2) 4 (5) 6 (6) 

 

5.1.2 Screening 

En screening av läsning, läshastighet och stavning görs varje år med åk 1 och är ett viktigt 

instrument för att kartlägga behov av särskilt stöd. Specialpedagogen samtalar med alla elever efter 

screeningen och erbjuder de elever vars resultat visar på behov av stöd ytterligare utredningar 

och/eller särskilt stöd. Efter årets screening gjordes följande åtgärder: 

Läs- och 

skrivutredning 

Matteutredning Inläst 

material 

Installation av 

talsyntes 

Installation av 

rättstavningsprogram 

6 (5) 1 (3) 8 (8) 5 (7) 12 (15) 

 

Ytterligare 1 elev har specifika läs- och skrivsvårigheter, men utredningen är gjord i grundskolan. 

Flera elever har erbjudits inläst material i en eller flera kurser och/eller rättstavningsprogram, men 

tackat nej till det. I några av kurserna används interaktiva läromedel där möjligheten att lyssna på 

texterna finns utan att särskilda åtgärder behövs. 

5.1.3 Övrigt som görs för att upptäcka behov särskilt stöd 

Enligt skollagen § 3 kap.8 ska anmälan göras till rektor om det kan ”befaras att en elev inte kommer 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”. Rutin för anmälan av behov av särskilt stöd 

skapades inför läsår 2011-2012, men har ej använts i särskilt stor utsträckning. 

Vid klasskonferenser under höst- och vårterminen ligger fokus på elever i behov av särskilt stöd. 

Utredningar görs och stöd sätts därefter in så fort som möjligt.  

Elever som har eller har haft åtgärdsprogram under läsåret.  

Åtgärdsprogrammens fördelning över årskurserna 

Åk 1 (inkl. IM) Åk 2 Åk 3 

 16 (20) 17 (15) 12 (5) 

 

Åtgärdsprogrammens resultat 

Åtgärdsprogram Kortsiktiga mål Kortsiktiga mål Kortsiktiga mål Elev med åp 
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är avslutade är uppnådda är delvis 

uppnådda 

är ej uppnådda som avbrutit 

skolan 

7 (7) 15 (8) 7 (15) 13 (7) 

 

3 (3) 

 

5.2 Analys 

Överlämnandekonferens sker mellan grundskolan och gymnasieskolan i Tranemo, medan 

information från Mogaskolan inte lämnas då den är sekretessbelagd. I något fall har 

vårdnadshavare varit aktiva och informerat skolan om elevens behov. I andra fall finns det risk att 

de elever från Mogaskolan samt från andra kommuner utanför Tranemo, som är i behov av särskilt 

stöd inte upptäcks förrän senare.  

Specialpedagog har inte haft tillgång till den databas där Tranängskolans åtgärdsprogram finns 

tillgängliga. Med insyn i vilka åtgärder elever haft i slutet av åk 9, kan studiesituationen göras 

bättre för elever redan från start i gymnasiet. Samtidigt är det viktigt att elever ges möjlighet till 

”nystart” och att vi inte kategoriserar eleverna till elever med svårigheter.  

Screeningen genomfördes med ett databaserat standardiserat program från Madison. De delar som 

testar läsförståelse, läshastighet och stavning fungerar bra och kommer att fortsätta användas.  

Efter screeningen hölls ett kort samtal med samtliga elever, vilket gör att även de elever som har 

behov av annat stöd än det som gäller läs- och skrivsvårigheter kan ha chans att upptäckas.  

Exempel på detta är behov av studiestöd av modersmålslärare och behov av studieteknik. 

Rutinen för anmälan av behov av särskilt stöd har använts i mycket liten utsträckning. Frånsett vid 

klasskonferenser kommer information om elever i behov av särskilt stöd ofta fram vid informella 

samtal vid snabba möten i studiehall och kafeteria, vilket innebär att informationen riskerar att 

tappas bort. 

Detta läsår har det upprättats åtgärdsprogram för något fler elever än förra året. Totalt är det 45 

elever som haft åtgärdsprogram, jämfört med 40 elever förra året. Lika många åtgärdsprogram 

avslutades i år som förra året och ungefär lika många nådde de kortsiktiga målen helt eller delvis, 

22 i år jämfört med 23 förra året. Däremot är det fler elever i år som inte nått de kortsiktiga målen 

alls, 13 elever i år jämfört med 7 förra året. I två av fallen handlar det om att insatser gjorts för sent, 

vilket fått som följd att eleverna hamnat efter med många uppgifter och inte orkat ta igen allt de 

missat. De har heller inte velat komma till de uppföljningssamtal de blivit kallade till. I ett par fall 

är det medicinska orsaker, med mycket frånvaro, som är orsaken till att måluppfyllelsen inte nåtts. 

Hög frånvaro och/eller stora svårigheter är ytterligare faktorer som påverkat måluppfyllelsen. Här 

är också två utvecklingsområden för skolan. Hur hittar vi grundorsaken till hög frånvaro? Hur 

möter vi de elever som har svårt att ta till sig kunskap i klassrummet på bättre sätt? 

 

Fördelningen över årskurserna ser något annorlunda ut jämfört med förra året. Det har upprättats 

färre åtgärdsprogram för årets ettor än för förra årets ettor. Däremot är det betydligt fler 

åtgärdsprogram bland årets treor jämfört med förra årets treor. Trots att det totala antalet 

åtgärdsprogram är något fler kan en positiv trend anas, genom att det är färre åtgärdsprogram för 

samma grupp elever. 20 åtgärdsprogram för åk 1 förra året har sjunkit till 17 i åk 2 och 15 

åtgärdsprogram för åk 2 förra året har sjunkit till 12 i åk 3. 

Varje åtgärdsprogram har föregåtts av en mindre eller större utredning, i flera fall i samarbete med 

vårdnadshavare. Åtgärdsprogrammen har upprättats av specialpedagog tillsammans med elev, ev. 

vårdnadshavare samt klassföreståndare. De allra flesta åtgärderna har handlat om vad skolan kan 

göra för att eleverna ska ha möjlighet att nå målen/kunskapskraven. Åtgärder har exempelvis varit 

att ändra schema, byta ut kurser, ge mer tid i form av förlängning av kurser, ge mer tid vid 

provsituationer och vid läsning, ge eleverna möjlighet att göra muntliga kompletteringar, ge dem 

extra stöd för att komma igång med uppgifter, ge dem individuell handledning under eller utanför 

lektionstid etc. Åtgärdernas effekt har varierat, men det finns en tendens att tät uppföljning av 

resultat ger positivt resultat, särskilt då vårdnadshavare är med vid uppföljningssamtalen. 
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5.3 Förbättringsåtgärder 

Nyligen har det kommit ut nya allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa är utgångspunkt för förbättringsarbetet när det gäller åtgärdsprogram. 

Förbättringsarbetet har påbörjats i samarbete med kommunens specialpedagoggrupp och kommer 

att fortsätta till hösten. De nuvarande blanketterna kommer att bytas ut under höstterminen mot 

dem som finns i allmänna råden, för att vi bättre ska kunna leva upp till de lagar som gäller i 

samband med åtgärdsprogrammen. Se Skollagen (2010:800) 3 kap. 9 §, 28 kap. 16 §. 

Specialpedagog kontaktar Mogaskolan för att be dem ta fram blankett inför vårterminen 2014, där 

förälder kan skriva under att Tranemo Gymnasieskola kan få del av information som gäller deras 

barn, vilket bryter den sekretess som annars gäller mellan huvudmän. 

Information om hur lärare ska gå till väga, då de upptäcker att elever är i behov av särskilt stöd 

kommer att ges vid skoluppstarten och upprepas vid behov. 

 

 

Tabell 3 

Tabellen nedan visar antal elever från resp. Introduktionsprogram som nått behörighet för 

högskoleförberedande program, yrkesprogram och PRIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys och bedömning  
 

Eleverna på Prep och IMIA har utvärderat läsåret. Utvärderingen skiljer sig inte nämnvärt från 

föregående läsår. Eleverna har trivts bra med skolan, klassen, klasskamrater, lärare och övrig 

personal. Majoriteten menar att de fått hjälp i alla ämnen när de behövt. Eleverna anser också att de 

fått möjlighet att studera på ett sätt som passat dem.  

 

När eleverna börjar IM så har de flesta av eleverna en negativ syn på skolan och de har många 

misslyckanden bakom sig. De saknar ofta en tro på sin egen förmåga. Programgruppen arbetar 

därför medvetet med att eleverna ska få en positiv syn på sig själva och på skolan.  

 

Eleverna har kunnat välja att varva studier med praktik. I år valde alla elever från höstterminens 

start studier. Först under vårterminen var det en elev som önskade och började praktisera. 

 

Eftersom elevernas studiebakgrund och studiemotivation är mycket varierande måste varje elevs 

studier individanpassas och antalet ämnen resp. elev läser kommer att variera. I år har eleverna 

erbjudits att läsa åtta ämnen så att de under året kunnat nå behörighet för ett yrkesprogram. De 

elever som siktat på behörighet för teoretiskt program och inte haft några betyg med sig alls har 

erbjudits studier på IMIA under två år. Detta upplägg har fungerat mycket bra och endast en elev 

har avbrutit utbildningen och då pga. andra orsaker än skolan. 

 

 Nått behörighet 

för 

högskoleförbereda

nde program 

Nått behörighet 

för yrkes- 

program 

Nått 

behörighet för 

PRIV  

PRIV 4 9  

Preparand    

IMIA  6 2 

YRK    

Totalt behöriga 4 15 2 
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Eleverna på PRIV har läst i särskilda undervisningsgrupper för grundskolekursen i matematik och 

engelska. Detta har fungerat bra och kommer att fortsätta nästa lå. Specialpedagog tillsammans 

med undervisande lärare följer upp PRIV eleverna regelbundet. 

 

Preparandeleverna har deltagit i alla kurser på sitt valda nationella program och fått särskild 

lärarhandledning i de grundskolekurser de saknat.  

 

Eftersom de flesta eleverna på Språkintro har varit asylsökande så har det varit en stor rörlighet 

beträffande antalet elever. Detta skapar en oro hos ungdomarna och påverkar naturligtvis gruppen. 

 

Enligt GY2011 får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram ej tas emot på 

YRK och IMIA såvida det inte föreligger synnerliga skäl. Detta har medfört att IM endast har 

kunnat ta emot en elev. Övriga ungdomar som har gjort avbrott från nationella program har 

hänvisats till arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet.      

 

Det kommunala informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvar) har uppfyllts genom att syv 

kontaktat alla ungdomar i åldern 16-19 som inte går på gymnasiet och informerat om på vilket sätt 

skolan kan hjälpa dem.  

 

Sammanfattning och åtgärder för fortsatt utveckling: 
 

Utvecklingen av IM-programmet fortsätter att vara positiv. Eleverna på IM 

(Preparandutbildningen, Individuellt alternativ samt Yrkesintroduktionen) har olika behov och 

anledningar till varför de inte klarat grundskolans kurser. Flertalet elever på IM har upplevt många 

misslyckanden under sin tidigare skolgång och har tappat tron på sin egen förmåga och har låg 

tillit till skolan och skolans personal. Eleverna saknar ofta mål med skolgången och i livet. 

Grundstommen i programlagets arbetsätt är ett salutogent förhållningssätt präglat av de vuxnas 

intresse, engagemang och förståelse för resp. elevs situation. Eleverna får positiv uppmuntran och 

stöttning i studierna.  De hjälps att upptäcka sina positiva sidor och stärka dessa. De får hjälp med 

att skapa en större förmåga till positiva val och handlingar.   

 

Programlaget träffas regelbundet och planerar verksamheten samt diskuterar enskilda elevers 

utveckling och behov. Föräldrar hålls ständigt uppdaterade. När behov uppstår kontaktas 

socialtjänsten, BUP och/eller andra hjälpinstanser. 

 

Eleverna på IMIA har lyckats bra i år, många betyg har uppnåtts och de har haft en mycket god 

närvaro. Vi kommer därför att fortsätta låta eleverna koncentrera sig på åtta kurser (sv, sva, eng, 

ma, sh, hi, re, idr, bi). Utökningen av antalet timmar i sva samt bi och sh har gett goda resultat. Det 

har också varit positivt med de tre lärarledda studiepassen, där eleverna kunnat jobba med ex 

läxor, studieteknik mm.  

 

Antalet elever på Språkintro har fördubblats sedan förra läsåret. Nyanlända elever som erbjuds 

Språkintro kan inte samtidigt erbjudas IMIA eller Yrkesintro. Språkintro ska dessutom 

innehålla de grundskoleämnen och gymnasieämnen som eleven inte har godkända betyg i. 

Språkintro måste därmed utvecklas ytterligare. Inför nästa lå är planeringen att eleverna 

förutom svenskstudier ska få möjlighet att redan från utbildningens start läsa kurserna i ma, 

bild och idrott för att nå målen för betyg. 

 

/ Författat av programansvarig Annika Persson  
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6 Resultat attitydundersökning 

Svarsfrekvensen på årets enkät var 76 % vilket jämfört med föregående år är en ökning med 4 

procentenheter. I år har vi separerat frågorna om trygghet, trivsel och studiero och de finns att läsa 

under rubriken ”normer” här redovisas elevernas inflytande på studierna. 

 

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 13 5,7 

B. Stämmer ganska bra 120 52,2 

C. Stämmer ganska dåligt 75 32,6 

D. Stämmer inte alls 14 6,1 

E. Vet ej 8 3,5 

Total 230 100 

 

 

 

 

 

58 procent av eleverna anser att påståendet stämmer ganska bra eller helt och hållet. Jämfört med 

föregående år har siffran gått ner med dryg 2,7 procent. Att döma av elevkommentereran så beror 

väldigt mycket på vilket ämne som avses. Frågan är ju generellt och allt intresserar inte eleven. Det 

finns också ett antal elever som uttrycker stress som en faktor som drar ner nyfikenheten vilket kan 

uttryckas i följande elevcitat  

”alla krav som ställs, alla mål och alla uppdrag som ska ske under en viss tid gör en 

avskräckande. Som om vi inte skulle ha flera andra ämnen” 

 

Lärarna i min skola tar hänsyn till mina åsikter 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 42 18,3 

B. Stämmer ganska bra 148 64,3 

C. Stämmer ganska dåligt 27 11,7 

D. Stämmer inte alls 4 1,7 

E. Vet ej 9 3,9 

Total 230 100 

 

83 procent av eleverna instämmer i påståendet som trots det har minskat från 88 procent förra året. 

Analysen visar att fler är osäkra på frågan och svarar ”vet ej” och andelen som säger ”stämmer inte 

alls” har minskat. Även här hävdar eleverna att det beror på ämnet men nedgången visar att 

ytterligare åtgärder måste till för att stärka elevernas inflytande i undervisningen. Elevernas 

kommentarer bekräftar analysen; 

”Kunskapsmålen är otydliga, vadå nyanserat? Hur vet man vad nyaserat är och 

baserat på vad?” 

”Skolverkets planering för oss elever går inte att förstå, skriven på svenska som vi 

ungdomar inte använder” 



Systematiskt kvalitetsarbete för 2012/2013 

 

 

28 

Skolan måste fortsätta arbetet med att förtydliga och förklara mål och kriterier så att alla elever 

känner en trygghet i sin studiesituation. 

 

Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 77 33,5 

B. Stämmer ganska bra 129 56,1 

C. Stämmer ganska dåligt 20 8,7 

D. Stämmer inte alls 2 0,9 

E. Vet ej 2 0,9 

Total 230 100 

 

90 procent av eleverna stämmer in i påståendet vilket är en minskning från föregående år med ca 2 

%. Även här säger eleverna att det beror på ämne och lärare och är således mycket 

situationsbundet. Givetvis skall alla elever få den hjälp de behöver och en fortsatt diskussion och 

analys krävs. Skolan har handledningstid i lärarnas tjänster men det visar sig att inte alla elever 

utnyttjar den och anledningen därtill får vi arbeta vidare med. 

 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 49 21,3 

B. Stämmer ganska bra 136 59,1 

C. Stämmer ganska dåligt 36 15,7 

D. Stämmer inte alls 6 2,6 

E. Vet ej 3 1,3 

Total 230 100 

 

Ca 80 procent av eleverna instämmer i påståendet. Ca 3 procent fler elever instämmer inte jämfört 

med föregående år. Även här kan vi se att det finns en stor otydlighet för eleven gällande vad som 

kommuniceras och betydelsen av det kommunicerade: 

”Vi har ju samtal med en del lärare ibland efter prov och inlämningar om hur det har 

gått. Ibland tar de upp andra saker också som kanske gått mindre bra så att vi kan 

komplettera det ifall det skulle behövas” 

Det är ändå inte bra att 20 % av eleverna inte instämmer i påståendet. Som tidigare nämnts måste 

skolan arbeta än mer med att förtydliga målen och se till att eleverna kommer till 

handledningssamtalen med sina lärare. 
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Jag vet vad jag skall kunna för att nå målen i de olika ämnena 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 37 16,1 

B. Stämmer ganska bra 147 63,9 

C. Stämmer ganska dåligt 39 17 

D. Stämmer inte alls 5 2,2 

E. Vet ej 2 0,9 

Total 230 100 

 

80 procenta av eleverna instämmer i påståendet vilket är en minskning med 4,6 % från tidigare år 

vilket till en del kan ses som en följd av implementering av GY11 reformen avseende nya kurs- och 

läroplaner som vid denna mätning omfattar 2/3 delar av eleverna. Skolan har också under läsåret 

haft dubbla läroplaner och kursplaner men frågan hänger också ihop med föregående fråga dvs att 

utnyttja de tillfällen som erbjuds gällande handledning och samtal. 

 

Mina lärare förväntar sig att jag skall nå målen i alla ämnen 

Namn Antal % 

A. Stämmer helt och hållet 118 51,3 

B. Stämmer ganska bra 89 38,7 

C. Stämmer ganska dåligt 8 3,5 

D. Stämmer inte alls 0 0 

E. Vet ej 15 6,5 

Total 230 100 

 

90 % av eleverna instämmer i påståendet och endast 3,5 % svarar att det ”stämmer ganska dåligt”. 

Jämfört med föregående år är det en ökning med drygt 3 % samtidigt som vi kan se att gruppen 

”stämmer inte alls” inte längre finns. Det som i detta läge behövs är således att arbeta mer med 

förtydligande av målen i läro- och kursplaner. 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling 

 Det finns också ett antal elever som uttrycker stress vilket skolan måste arbeta mer med 

framförallt gällande organisation av inlämningar och prov. 

 Skolan måste fortsätta arbetet med att förtydliga och förklara mål och kriterier så att alla 

elever känner en trygghet i sin studiesituation. 

 Skolan har handledningstid i lärarnas tjänster men det visar sig att inte alla elever 

utnyttjar den och anledningen därtill får vi arbeta vidare med. 
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7 Rektors helhetsbedömning 

 

 

 

 

 
 
 


