
Samtliga elever

Uppdelat per kön

Uppdelat per nyinvandrade och exklusive nyinvandrade

Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9 Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund

Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå

Läsåret 2013/14 Visar uppgifter för: skolenheten Internationella Engelska Skolan Krokslätt

Svensk bakgrund Utl. bakgrund, födda i Sverige Utl. bakgrund, födda utomlands
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Organisation huvudman

Internationella Engelska Skolan i 1 452 64,9 92,6 98,6 254,8 471 21,1 82,4 96,8 241,6 313 14,0 82,7 96,2 243,6
Int Engelska Skolan i Göteborg 62 34,8 87,1 ~100 242,9 86 48,3 67,4 ~100 227,4 30 16,9 66,7 ~100 227,0

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter utom antal elever för riket, avser elever med betyg enligt det mål-  och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning.

* Antal elever Antal elever som har avslutat årskurs 9, dvs elever med slutbetyg såväl från det mål och  kunskapsrelaterade betygssystemet som andra 
bedömningssystem. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg ingår.

* Andel (%) elever Denna statistikuppgift visar andelen elever i vald kategori av det totala antalet elever.

* Andel (%) som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de  elever som fått eller skulle ha fått betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår).

* Andel (%) behörig yrkesprog. Andel elever som är behöriga att söka till yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs  godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik samt i 5  ytterligare ämnen, totalt 8 ämnen. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg  
enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i alla  ämnen ingår). Observera att om antalet EJ behöriga är
1-4, så visas andelen behöriga som ~100.                   

* Genomsnittligt meritvärde (16) Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20 samt tidigare
G=10,  VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever 
som fått lägst betyg E (tidigare G) i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått lägst betyg E (tidigare G) i 
minst ett ämne. Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg, ingår ej.
 
Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2013/14 får de sökande som fått betyg i modernt språk som språkval räkna med det som ett 17:e 
betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt. I SIRIS är redovisningen av genomsnittligt meritvärde oförändrad, dvs det är 16 ämnen 
som redovisas. I insamlingen av slutbetyg i modernt språk som språkval ingår även elevers betyg som läst alternativet modersmål. Det betyget ska
dock inte användas som ett 17:e ämne.
 
Den nuvarande insamlingen har dock inte möjlighet att urskilja alternativet modersmål från modernt språk. För att undvika missförstånd mellan 
skolornas och Skolverkets beräkning av 17 ämnen är det genomsnittligt meritvärde om 16 ämnen som redovisas även för läsåret 2013/14. 
Insamlingen av modernt språk som språkval ska ses över för att kunna säkerställa att det är rätt betyg som samlas in. För riket publiceras 
genomsnittligt meritvärde för 16 respektive 17 ämnen på Skolverket.se med reservationer enligt ovan. 

* Elever med svensk bakgrund I redovisningsgruppen elever med svensk bakgrund ingår elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige samt elever med okänd 
bakgrund, tex elever med tillgälliga personnummer.

* Elever med utländsk bakgrund födda
i Sverige

Elever med båda föräldrarna födda utomlands, men själva är födda i Sverige.

* Elever med utländsk bakgrund födda
utanför Sverige

Elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.

https://www.skolverket.se/
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gr_betyg&p_ar=2014&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=45124936&p_hmantyp=05&p_hmankod=5564624368&p_flik=HA&geo=1
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gr_betyg&p_ar=2014&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=45124936&p_hmantyp=05&p_hmankod=5564624368&p_flik=HK&geo=1
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gr_betyg&p_ar=2014&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=45124936&p_hmantyp=05&p_hmankod=5564624368&p_flik=HN&geo=1
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&report=gr_betyg&p_ar=2014&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=45124936&p_hmantyp=05&p_hmankod=5564624368&p_flik=HF&geo=1

