
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ungdomsgymnasiet 

 

 

 

 

 

 

     Kvalitetsanalys 16/17 
  



Ungdomsgymnasiet, Kvalitetsanalys 16/17 2(16) 

 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola .......................................................... 3 

2 Resultatet av årets verksamhet ................................................................................. 5 

2.1 Verksamhetens resultat ..................................................................................................................... 5 

2.1.1 Eleverna på gymnasiet ska känna lust att lära ........................................................................................ 9 
2.1.2 Andel elever som når minst E i obligatoriska nationella prov skall öka .................................................. 10 
2.1.3 Kunskapsresultaten ska förbättras ........................................................................................................ 11 
2.1.4 Öka motivationen hos pojkarna och därmed förbättra deras resultat ..................................................... 12 
2.1.5 Förbättra resultaten i matematik ........................................................................................................... 13 
2.1.6 Utveckla och implementera formativ bedöming ..................................................................................... 13 
2.1.7 Elevernas/de studerandes trivsel och trygghet i skolan ska öka. ........................................................... 14 

2.2 Inflytande/delaktighet ....................................................................................................................... 14 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav .................................................................................................................. 15 

3 Sammanfattning........................................................................................................ 15 

 

  



Ungdomsgymnasiet, Kvalitetsanalys 16/17 3(16) 

 

 

 

1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt 402 393  

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

25%   

Antal elever särskolan    

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

8,65 7,89  

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

87,5 73,4  

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

1  1 393 

Specialpedagoger 1 402 1 393 

Skolsköterskor 0,65 402 0,65 393 

Skolläkare 0 402 0 393 

Skolkuratorer 1 402 1 393 

Skolpsykologer     

Talpedagoger   -  

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Bild 0 1    

Biologi 100 2 100   

Engelska 100 5 100   

Fysik 100 3 100   

Hem- och 
konsumentkunskap 
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Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 15/16 

Därav med 
behörighet för 
ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande 
lärare totalt 
läsåret 14/15 

Därav med 
behörighet 
läsåret 14/15 

Idrott och hälsa 66,7 3 100   

Kemi 66,7 1 100   

Matematik 80 5 86   

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

 9 78   

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

92 9 100   

Slöjd      

Svenska 100 6 100   

Svenska som 
andraspråk 

100 4 25   

Teknik 0 1    

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium 97064 91241  

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Undervisningskostnad per elev är 57 332 (161015) 

Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    
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Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

82 % 90 % 91,11 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är betydligt bättre än 
föregående läsår (73 %) 

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

Arbete med formativ bedömning och fler 
elever i behov av stöd som 
uppmärksammats kan vara orsak till det 
förbättrade resultatet. 

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt betygsvärde i 
samtliga elevers slutbetyg i 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

14,3 14 102,14 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet något sämre än föregående 
läsår (14,8 %) 

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

Eftersom det rör sig om en relativt 
marginell skillnad är det svårt att dra 
slutsatser. 

Övriga kommentarer: 

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

63 % 70 % 90 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet något sämre än föregående år 
(67 %) 

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

Något färre elever på yrkesprogram som 
läst till högskolebehörighet eller slutfört 
studierna i Sv2, 3 och En6 kan vara 
förklaring till resultatet. 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel avgångar/avbrott i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
SFI. 

6,2 % 5 % 76 % 

  

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är sämre än föregående år. 

Analys  

Elevvolymen var 14okt 404 
elever,vidläsårets slut 379. 25 elever 
avbryter sina studier, vilket innebär 6,2%. 
Vid läsårets slut var elevvolymen 379. 
Orsaken till att elevena avbryter sina 
studier varierar, från att ha bytt skola till 
att som ensamkommande blivit 
uppskriven i ålder och flyttad till annan 
ort. 

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i Tranemo 
gymnasieskola inom 3 år 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultaten  bättre än föregående år (86 
%) 

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

Arbetet med formativ bedömning och att 
elever med behov av stöd har 
uppmärksammats bättre kan vara en 
förklaring. Ny rutin för utvecklingssamtal 
har införts, vilket också kan ha bidragit. 

Övriga kommentarer: 

 Förädlingsvärde (gymnasieskolan) 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen jämförelse mot föregående år. 

  

Övriga kommentarer:  

Skolan avstår från att redovisa 
förädlingsvärdet eftersom måttet är 
ifrågasatt och rymmer bristfälligt 
underlag. 

 Andel elever som studerar/arbetar 3 
år efter gymnasiet 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Uppgifter saknas. 

  

  

  

  

 Andel elever som går direkt vidare till 
universitet/högskola    

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Uppgifter saknas. 

  

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år. 

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

  

Övriga kommentarer:  

Reservation för att underlaget inte riktigt 
stämmer med verkligheten. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som fått 
gymnasieexamen 

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

På samma nivå som föregående år. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

I nationell jämförelse inget dåligt resultat 
men ändå otillfredsställande. 

 Andel elever på yrkesprogram som 
fått yrkesexamen 

85 % 100 % 85 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Betydligt bättre än föregående år (73 %) 

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

Formativ bedömning och arbete med att 
ge stöd till elever som riskerar att inte nå 
målen för examen kan vara förklaring. En 
stor del av APL-handledarna har 
genomgått utbildning i skolans regi, vilket 
gjort dem mer insatta i den samverkan 
med skolan som är nödvändig för att 
eleverna ska nå uppsatta mål. 

Övriga kommentarer: 3 elever på EE 
går ett frivilligt fjärde år för att nå ökad 
behörighet för installation. 

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

89 % 100 % 89 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre än föregående år (93 %) 

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

Svårt att dra slutsatser pga låg 
svarsfrekvens. Några fler elever detta år 
som upplever svårigheter att nå målen. 
7 % anger att de inte får hjälp. Resultatet 
från elevernas upplevelse av de inte fått 
det stöd de behöver stämmer inte 
överens med att fler elever nått målen 
generellt. 

Övriga kommentarer:  

Skolinspektionens enkät under vt-17 ger 
en högre siffra, 95 % 

 Andel elever som uppger att 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det" 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

89 %. Resultat saknas från föregående 
år. 

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

Resultatet är otillfredsställande, även om 
det är få som svarat. Närmare analys 
nödvändig med frågor direkt till eleverna 
vad de avser. 

Övriga kommentarer: Låg 
svarsfrekvens, 28 %, vilket gör resultatet 
osäkert. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trivsel 

90 % 97 % 92,78 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

88 %. Något färre anger att de trivs 
jämfört med föregående år (90 %) 

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

Svårt att dra slutsatser pga låg 
svarsfrekvens, 28 %. Vid diskussioner 
med eleverna får man uppfattningen att 
eleverna trivs bra på skolan. Ytterligare 
analys nödvändig för att får reda på 
varför de i så fall trivs sämre. 

Övriga kommentarer: Skolinspektionens 
som genomfördes under vårterminen i åk 
2 med hög svarsfrekvens (84 %) har 
ingen direkt fråga om trivsel. men frågor 
som kan kopplas till trivsel är hamnar 
postivt svar på 88-89 % 

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

88 % 100 % 88 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något lägre resultat än föregående läsår 
(91 %) 

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

Liten skillnad från föregående år och låg 
svarsfrekvens gör det svårt att analysera. 

Övriga kommentarer: 

 Trygghet 

93 % 100 % 93 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Se nästa fråga om andelen elever som 
känner sig trygga. 

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

  

Övriga kommentarer: 

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

95 % 100 % 95 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre i år än förra året (93 %) 
Skolinspektionens fråga om trygghet i 
deras enkät ger också högt resultat, 8,5 
resp 8,3 (max 10) 

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

En fritidsledare har under hela året varit 
anställd, vilket skapat trygghet på 
rasterna i studiehallen bl.a. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3,5 och 8 i samt 
gymnasiet som uppger att "Mina lärare 
förväntar sig att jag ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen". 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

86 %. Mätresultat saknas från förra året. 
Skolinspektionens fråga om tillit till 
elevernas förmåga ger liknande resultat, 
dock utan förändring från föregående år. 

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

Närmare analys med frågor i dialog med 
eleverna nödvändig 

  

Övriga kommentarer: Målsättning är 
naturligtvis att hamna på 100 % 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Eleverna på gymnasiet ska känna lust att lära 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse:  

Låg måluppfyllelse. 

Analys: 

Otillfredsställande resultat, var även lågt under förra läsåret. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete med klassrumsklimat och elevinflytande. Frågan behöver ner på klassnivå och 

diskuteras direkt med eleverna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 
"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

55 % 100 % 55 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre. Skolinspektionens fråga 
om stimulans i enkät till åk 2, ger 6,5 resp 
5,8 (max 10) på Yrkesprogram resp 
Högskoleförberedande program, en liten 
sänkning i förhållande till föregående år. 

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

Fördjupad analys nödvändigt för att få 
elevernas förklaring till varför de inte i 
större utsträckning känner lust att lära. 

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Andel elever som når minst E i obligatoriska nationella prov skall 

öka 

 Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Resultatet i En 6, Ma 1a, Sv 1/Sva 1 och Sv 3/Sva 3 är sämre än tidigare år. 

Analys: 

Närmare analys nödvändig för att se vad det försämrade resultatet kan bero på. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortlöpande kunskapsuppföljning för att i tid uppmärksamma elever som riskerar att inte 

uppnå kunskapsmålen. Diskussion om resultat på nationella prov och förhållandet till 

kursbetyg nödvändig. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når minst E i NP 
ENGENG05 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre än föregånde år (86 %), 
marginell skillnad. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
ENGENG06 

74 % 100 % 74 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet betydligt sämre än föregående 
läsår (94 %) 

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

Ett sämre resultat när det gäller delen 
"writing" än tidigare. Varför så är fallet 
kräver en djupare analys. 

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01a 

92 % 100 % 92 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

58 %. Betydligt sämre än föregående 
läsår (92 %) 

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

Kan bero på att elever med svårigheter i 
matematik inte identiferats i tid och fått 
lämpliga stödåtgärder. 

Övriga kommentarer: 



Ungdomsgymnasiet, Kvalitetsanalys 16/17 11(16) 

 

 

 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01b 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre än föregående läsår (88 %). 
Marginell skillnad. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
MATMAT01c 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående läsår. 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som når minst E i NP 
SVESVE01/SVASVA01 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultat klart sämre i år än föregående 
läsår (92 %) 

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

Kräver en djupare analys. Kursresultaten 
är bättre än på det nationella provet, som 
bara mäter delar av kursmålen. Elever i 
behov av stöd kan behövt bättre 
stödåtgärder. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel högskoleförberedande elever 
som når minst E i NP 
SVESVE03/SVASVA03 

83 % 100 % 83 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet klart sämre i år än föregående 
läsår (100%). 

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

Kräver en djupare analys. Fler elever 
som behöver större insatser för att nå 
målen kan vara en förklaring. 

Övriga kommentarer: 

 Andel yrkeselever som når minst E i 
NP SVESVE03/SVASVA03 

87 % 100 % 87 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Klart sämre än föregående läsår (100 %) 

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

Elever som valt högskolespåret kan ha 
krävt större insatser. 

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse:  
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Antarl elever som fått minst E i samtliga kurser och som nått examen har förbättrats något. 

Yrkeselever som nått examensmålen har förbättrats avsevärt. Beygsmedelvärdet har däremot 

sjunkit något, liksom andelen elever som når grundläggande behörighet för högskola. 

Analys: 

Resultaten går åt lite olika håll vilket gör det svårt att dra slutsatser. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatta insatser med TLC, Teachers learning communities. Fortsatt kompetensutveckling 

inom NPF, neuropsykiatriska funktionsförutsättningar, mattelyftet mm. Resursallokering så att 

mer resurser satsas där de behövs bäst. Ytterligare fokus på extra anpassningar och särskiit stöd 

där så är nödvändigt. Ett förebyggande elevhälsoarbete som inletts, med insatser som intervjuer 

av nya elever och samtal med vårdnadshavare i ett tidigt skede för att tidigar identifiera elever 

som har svårigheter. En djupare analys varför inte fler elever känner lust att lära nödvändig. 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 Öka motivationen hos pojkarna och därmed förbättra deras 

resultat 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Pojkarna i åk 3 fick ett genomsnittligt meritvärde på 13,5. Flickorna 15,4. Målvärde saknas. 

Analys: 

Att flickorna får högre resultat är i linje med landet i övrigt. Varför det är så just hos oss 

behöver analyseras närmare. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Vi behöver ta reda på vad som ligger bakom de skillnaden mellan pojkar och flickors resultat. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Nationella prov, andelen pojkar som 
når lägsta kravnivån på det nationella 
provet i svenska 1/svenska som 
andraspråk 1 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Uppgift saknas 

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

  

Övriga kommentarer: 

 Betyg     
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Förbättra resultaten i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Måluppfyllelsen låg på vissa kurser, hög på andra kurser. 

Analys: 

Elever med svårigheter i matematik, speciellt på yrkesprogram har lett till sämre resultat. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Resursallokering så att de grupper som behöver mest resurser får tillgång till det. Ytterligare 

kompetensutveckling nödvändig för att nå elever som har svårigheter i matematik och saknar 

motivation för ämnet. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som når lägsta 
kravnivå  på de nationella proven i 
matematik på kurserna 1a och 1b 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Saknas sammanräkning 

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Utveckla och implementera formativ bedöming 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Saknas målvärde. Eleverna på Tranemo Gymnasieskola ger i Skolinpektionens enkät ger mer 

tillfredsställande svar än i landet som helhet på de frågor som kan relateras till formativ 

bedöming även om ingen fråga finns på just det. 

Analys: 

Fler elever behöver veta hur de ligger till och vad som krävs av dem och känna att skolarbetet 

ger dem lust att lära sig mer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatta insatser med TLC och kompetensutveckling inom formativ bedömning. Ytterligare 

arbete med elevinflytande och insatser för att ta reda på hur eleverna upplever skolan och den 

formativa bedömningen. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Elevernas/de studerandes trivsel och trygghet i skolan ska öka. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Relativt höga siffror, över 90 %, när det gäller trivsel och trygghet, dock ej 100 % som är 

målvärde. 

Analys: 

Varför eleverna inte trivs i ännu högre utsträckning behöver en djupare analys på flera nivåer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fler aktivieter för att öka trivseln. Analyser på individ- och gruppnivå för att tar reda på hur 

trygghet och trivsel ska nå upp till målvärdet 100 %. 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

81 % 100 % 81 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre än föregående år. 
Skolinspektionens fråga om 
elevinflytande i enkät till elever i åk 2 ger 
5,8 resp 6,1 på YP resp HP (max 10) 
med en viss försämring i förhållande till 
föregående år. 

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

Ytterligare frågor nödvändiga för att få 
reda på vad eleverna avser med att 
lärarna inte tar hänsyn till elevernas 
åsikter. Ett mer systematiskt arbete för att 
utveckla elevinflytandet nödvändigt. 

Övriga kommentarer: Låg 
svarsfrekvens, 28 %, gör trenden osäker. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som svarar att "Jag vet vad 
jag ska kunna för att nå kunskapskraven i 
de olika ämnena". 

67 % 100 % 67 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något sämre än föregående år. 
Skolinspektionens fråga i elevenkäten om 
samma sak ger 7,5 resp 6,5 på YP resp 
HP, en liknande siffra, dock samma som 
föregående år. 

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

Alla lärare har genomgått 
kompetensutveckling i formativ 
bedömning så resultatet är något 
förvånande. Ytterligare frågor nödvändiga 
för att få förståelse för hur eleverna 
upplever detta. Skolinspektionens enkät 
visar dock inte på någon skillnad från 
förra året. 

Övriga kommentarer: Låg 
svarsfrekvens, 28 %, vilket gör trenden 
osäker. Skolinspektionens enkät med 
högre svarsfrekvens ger bättre resultat, 
92 resp 79, bättre resultat på YP. 

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

75 % 100 % 75 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något bättre är föregående år (69 %). 

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

Den kompetensutveckling som samtliga 
lärare genomgått i formativ bedömning 
kan ha fått effekt på detta.. 

Övriga kommentarer: Låg 
svarsfrekvens, 28 %, gör trenden osäker. 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Vi har inte nått de resultat vi önskat i alla ämnen och när det gäller elevernas inflytande. Vi är 

relativt nöjda med det antal elever som når examen men mindre nöjda med de resultat vi nått i 

vissa kurser bl.a. matematik. Det gäller också resultaten på en del nationella prov. Vi är inte 

heller nöjda med resultatet när det gäller elevernas inflytande och elevernas lust att lära. 

Sammanfattande analys 

Skolledningen var under läsåret reducerad. Skolan har relativt små grupper och hög lärartäthet, 

vilket borde leda till bättre resultat. 

Att vi fått goda resultat hänger sannolikt samman med den höga lärartätheten, liksom det 

faktum att så gott som alla lärare vi hade under läsåret hade legitimation och rätt 

ämneskompetens. Det råder också en god anda på skolan med samarbete mellan lärare. 

Fortbildningsinsatser som hållit på ett par år har säkert också bidragit. 
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De sämre resultaten kräver en djupare analys, men bidragande orsaker kan ha varit en viss 

personalomsättning och att resurserna på skolan inte i tillräcklig utsträckning fördelats efter de 

behov som finns. En del elever i behov av stöd skulle sannolikt behövt detta tidigare under sin 

skolgång, tidigare identifierats. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

1. Ett mer systematiskt kvalitetsarbete med tydliga mål för verksamheten som 

kontinuerligt följs upp. Det systematiska kvalitetsarbetet ska tydligare involvera lärarna 

som kontinuerligt och interaktivt utvärderar verksamheten. 

2. Tidigare planering av nästa läsår så att säkerhet råder vid skolstarten när det gäller 

schema och arbetsfördelning med fokus på elevernas resultat. 

3. En översyn av organisationen med viss revidering av poängplaner så att resurserna 

används optimalt för att öka elevernas resultat. 

4. Fortsatt kompetensutveckling med TLC, mattelyft, NPF och läslyft. 

5. Tidigare identifiering av elever i behov av stöd. 

6. Elevinflytandet utvecklas så att eleverna får inflytande på individ- grupp- och 

organisationsnivå för att identifiera vad som behövs för ökad trivsel och trygghet och 

delaktighet i utformning av utbildningen. 

7. Ökat fokus på examensmålen så att eleverna studier bildar en helhet. 

  


