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1 Det systematiska kvalitetsarbetet
Grundskolan har under läsåret fortsatt att utveckla det kollegiala utbytet av enheternas
kvalitetsarbete

och

resultat

via

områdeschefernas

resultatdialoger

med

rektorerna.

Resultatdialogerna sker i mindre grupper av rektorer i samband med DÅR 1 och
kvalitetsrapporten. Inför resultatdialogerna om kvalitetsrapporten önskade rektorerna att det
skulle ske innan rapporten var helt klar för att omhänderta synpunkter som inkom från kollegor i
samband med resultatdialogen. Områdeschefernas resultatdialoger fyller flera syfte:
•

Ger områdescheferna en överblick om skolornas verksamhet

•

utgör ett underlag till grundskolans kvalitetsarbete och dess årliga rapport

•

är framförallt ett tillfälle för kollegialt lärande mellan rektorerna där de får möjlighet att
inspireras av varandras verksamhet och arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.

Grundskolans ledning har i allt arbete en likvärdig utbildning som en grundläggande faktor att
ta hänsyn till och främja i det löpande arbetet. En förutsättning är en sammanlänkad styrkedja
inom grundskolan dvs rektor – områdeschefer – verksamhetschef. För att uppnå detta finns
mötesform för rektorer-områdeschefer, områdescheferna samplanerar varje vecka samt att
grundskolans ledningsgrupp har gemensam planering en halv dag varje vecka där
verksamhetschef, områdeschefer, utvecklingsledare och vid behov även representanter för HR
och ekonomi deltar. Bedömningen är att grundskolans nya organisation är sammanlänkad, med
områdescheferna som sammanhållande och kommunicerande länk mellan verksamhetschef och
grundskolans alla rektorer.
På skolnivå finns en systematik i kvalitetsarbete, rektor leder arbetet med att tillsammans med
medarbetarna planera för skolans arbete utifrån analys av verksamhetens resultat och
utvecklingsområden. Föregående års kvalitetsarbete, elevernas måluppfyllelse och identifierade
utvecklings- och förbättringsområden ligger som grund för det nya årshjulet. Ett identifierat
utvecklingsområde är utbildning i Stratsys när det gäller dess möjlighet för dokumentation av
aktiviteter och uppföljning.
Skolenheterna främjar delaktigheten i kvalitetsarbetet. Elever, medarbetare, arbetslag, lokal
elevhälsa och vårdnadshavare ges möjlighet genom bland annat enkäter, utvecklingssamtal,
elevråd, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar vara delaktiga och utveckla skolan.
Att kontinuerligt göra en omvärldsbevakning av för skolan aktuell och ny forskning samt goda
exempel på framgångsrikt förbättringsarbete är en kollektiv kunskap där lärare, rektorer,
elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare samt verksamhetsnivån tillsammans bevakar och
sprider information inom och mellan grundskolans nivåer. Detta informationsflöde mellan
nivåerna utgör en grund för förbättringsarbetet i hela grundskolan inom undervisningskvalitet,
elevhälsa, SYV, kompetensutvecklingsformer via ett kollektivt lärande, det systematiska
kvalitetsarbetet samt styrning och ledning.
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2 Personalresurser
2.1 Personalresurser grundskola, grundsärskola och fritidshem
Behörigheten avser maj 2020.
Förskoleklassen har på samtliga skolor 100 % behörighet när det gäller lärare med
lärarlegitimation, vilket till huvudsak är förskollärare.
För grundskolan del som helhet är behörigheten oförändrat i jämförelse med föregående år
avseende andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen men ej lärarlegitimation har minskat något från 88 till
87,2 procent. Andelen tillsvidareanställda lärare har minskat från 88,2 till 86,8 procent. Vid
jämförelse mellan skolor har behörighet minskat på 8 skolor; Kråkbergsskolan, Ormbergskolan,
Hertsöskolan 7–9, Sunderbyskolan 4–6, Residensskolan, Mandaskolan och Mariebergskolan. Av
dessa har Hertsöskolan under vårterminen lägst andel legitimerade lärare men har under
vårterminen rekryterat legitimerade lärare till läsåret 2020/21. En ny lägesbild behöver tas fram
under höstterminen 2020.

Grundsärskolan har hög (99 %) andel lärare med pedagogisk högskoleexamen men andelen med
lärarlegitimation är låg (30 %) men är en ökning från de två föregående åren.
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Inom fritidshemmen är andelen med högskoleexamen på samma nivå som de två föregående
läsåren, 68 %. För riket är motsvarande siffra 39 %, dvs Luleås fritidshem har betydligt högre
andel personal med högskoleexamen.
Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, kommunal regi
2017

2018

2019

Luleå

75

68

68

Riket

41

40

39

3 Resultat
3.1 Objektiva resultat
3.1.1

Elever med särskilt stöd grundskola
Flickor

Pojkar

Totalt

Totalt antal åtgärdsprogram

223

322

545

Enskild undervisning

29

43

72

Särskild undervisningsgrupp

22

38

60

Anpassad studiegång

41

47

88

Studiehandledning på modersmål

66

74

140

Övriga insatser

113

148

261

Antalet åtgärdsprogram har ökat från 491(2019) till 545 enligt rektorernas inrapportering.
Fördelningen över kön har förändrats gentemot 2019, andelen åtgärdsprogram har ökat från 38 %
till 41 % för flickor och minskat för pojkarna från 62 % till 59 %.
Antalet elever i Särskild undervisningsgrupp har mer än halverats från 158 (2019), då det skedde en
stor ökning jämfört med 2018, till 60 elever för 2020. Även antalet elever med anpassad
studiegång har minskat från 105 (2019) till 88. Att antalet elever i särskild undervisningsgrupp samt
elever med anpassad studiegång minskat är troligen ett resultat av att enheterna fortsatt att
utveckla en tillgänglig lärmiljö samt organiserat stöd på annat sätt.
140 elever fick läsåret 2019/20 studiehandledning på sitt modersmål, vilket är en fortsatt positiv
utveckling inom ett prioriterat område för grundskolan och Resurscentrum. I jämförelse med de
två föregående läsåren var motsvarande siffra för 2019 93 elever och för 2018 endast 46. Detta är
en utveckling som troligtvis påverkat ökningen av andelen elever som blir behöriga till
gymnasiets yrkesprogram.
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Grundskolan har även detta läsår haft fokus på att öka kompetensen kring Specialpedagogiska
skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell, vilken innebär att utveckla den sociala, pedagogiska
och fysiska lärmiljön för alla elever. Övriga insatser har ökat från 174 till 261, vilket tolkar vi som
ett resultat av det pågående arbetet med att anpassa lärmiljön och skolornas arbete med
Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolor
beskriver att arbetet med extra anpassningar utvecklas både på generell och individuell nivå.
Skolenheterna beskriver att de följer Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram. De flesta beskriver tydliga rutiner av dom för ärendegången i
elevhälsoarbetet när det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Några
skolor arbetar med att förtydliga sina rutiner och har i detta arbete stöd från Resurscentrum. På
verksamhetsnivå har det uppmärksammats att det finns behov av att stödja skolor i detta arbete i
syfte att elever med behov ska ges insatser i form av extra anpassningar, särskilt stöd eller/och
åtgärdsprogram.
Exempel på extra anpassningar som genomförs på individnivå kan vara; anpassat läromedel,
bildstöd, tidshjälpmedel, intensivträning med speciallärare i läsinlärning, digitala verktyg
exempelvis som skrivstöd eller till färdighetsträning, anpassad arbetstid med inlagda pauser,
individuellt schema, stöd av textgenomgång, digitala hjälpmedel, konkret material, hörselkåpor,
arbete i liten grupp/ individuellt. Anpassningar på generell nivå kan tex vara vuxennärvaro vid
övergångar, förberedelse inför avslut och övergång, veckoschema med bildstöd, tydlighet med
vilka rastaktiviteter som erbjuds. Allt fler skolor organiserar även för en flexibel lärmiljö på
skolan, i några skolor kallad Studio, där eleverna kan få stöd i sitt arbete. Några skolor uttrycker
behov av kompetensutveckling i arbetet med extra anpassningar och i underlagen för utredning.
Skolor beskriver att insatserna gett resultat, fler elever når målen, lärmiljön för eleverna har
förbättrats samt att elevers behov identifieras tidigare. Några skolor uttrycker behov av
kompetensutveckling i arbetet med extra anpassningar. Några menar att de tidigare insatserna
med extra anpassningar och tidsbegränsat särskilt stöd har medfört att antalet åtgärdsprogram
har minskat.
Sammanfattningsvis beskriver skolorna väl fungerande rutiner och använder sig av nationellt
stödmaterial i detta arbete. När det gäller extra anpassningar ger skolornas beskrivningar en
varierad bild. Det finns enheter som beskriver ett väl strukturerat arbete med väl kända rutiner
med stödmaterial till lärarna men även enheter som identifierat ett utvecklingsbehov av extra
anpassningar. Arbetet med att utveckla en tillgänglig lärmiljö bidrar till att anpassningar görs på
generell, grupp och individnivå. En arbetsgrupp bestående av rektorer och specialpedagoger från
Resurscentrum har i uppdrag att ta fram gemensamt stödmaterial/rutiner då det efterfrågats av
rektorerna.
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3.1.2

Nyanlända elever

Antal av dem som har behov av studiehandledning
på modersmål

Antal nyanlända elever
67

67

I tabellen redovisas Resurscentrums sammanställning av antalet nyanlända elever som tagits
emot i grundskolan under läsåret 2019/20. Jämfört med föregående läsår är det ett lägre antal,
vilket enligt Resurscentrum beror på den pågående coronapandemin. 32 av eleverna är mottagna
på 9 av skolorna på Hertsön – Örnäset- Björkskatans skolområde. 22 på Bergnäset- centrala stanNotvikens skolområde fördelade på 7 skolor. Slutligen 13 elever till Sunderbyn- GammelstadRåneå skolområde fördelade på Stadsöskolan och Råneskolan. Enheter där flest nyanlända
placerats är Råneå (11), Östra (7), Örnässkolan (9). Mer om mottagandet av nyanlända under
läsåret beskrivs i Resurscentrums kvalitetsrapport.
I skolornas kvalitetsrapporter framkommer att de använder och följer Luleå kommuns rutiner
och processer vid mottagande av nyanlända elever. De använder sig av Skolverkets stöd- och
kartläggningsmaterial.

Flertalet

skolor

beskriver

att

de

får

ett

bra

stöd

från

Flerspråkscentrum/Resurscentrum, särskilt i det inledande skedet vid mottagandet av nyanländ
elev. De beskriver även rutiner när det gäller studiehandledning och individuella studieplaner.
Ett utvecklingsområde några skolor nämner är att säkra kontinuerlig dialog och samverkan
mellan lärare och studiehandledare. Någon skola nämner även att de haft bättre tillgång till
studiehandledning i jämförelse med föregående läsår vilket gynnat elever.
Några skolor nämner även att de till kommande läsår ska implementera de nya rutinerna för
SvA, Luleå Kommuns Plan och rutiner för undervisning i ämnet svenska som andraspråk i grundskolan
och grundsärskolan.
Totala antalet nyanlända elever enligt rektorernas uppgifter är 242, vilket även omfattar elever
som anlänt till Sverige under tidigare läsår. Enligt Skolverket är elever nyanlända de 4 första åren
från ankomst. Av dessa anges 200 ha behov av studiehandledning. Det finns stora variationer på
antalet ”nyanlända” mellan enheterna. Från att inga ha till som mest 32 elever. Enheter med fler
än 10 är: Björkskataskolan 11; Hertsöskolan 12; Porsöskolan 22; Örnässkolan 31; Råneskolan 25;
Bergskolan 13; Hedskolan 18; Mandaskolan 11; Tunaskolan 4-9 19; Östra skolan 32.
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3.1.3

Integrerade elever
Integrering i grundskolan

Integrering i grundsärskolan

Årskurs

Flickor

Pojkar

Totalt

1

1

2

3

1

1

2

Flickor

Pojkar

Totalt

1

1

3
4

1

5

2

1
3

5

2

2

1

1

6
7
8

1

1

9

Integrerade elever i grundskolan som läser enligt grundsärskolans läroplan är 12, fyra flickor och
8 pojkar, fördelade på 10 skolor. Föregående läsår var fördelningen 7 flickor, 5 pojkar. En skola
har 3 elever resterande är fördelade en elev per skola. En av eleverna har i två praktiska ämnen
fått betyg efter grundskolans läroplan. Det framgår i flera skolors beskrivningar att de får stöd av
grundsärskolan lärare och rektorer. De stödjer grundskolor med integrerade elever genom att
informera och ge stöd i planeringen av undervisningen.
När det gäller integrerade elever är grundsärskolans erfarenhet att vårdnadshavaren oftast väljer
att byta till studier i särskoleklass vid stadieövergångar främst av sociala skäl och ökad
abstraktionsnivå i studierna. Föregående läsår var 3 elever i årskurs 6 integrerade i grundskolan,
vi ser att inga elever är integrerade i årskurs 7 vilket troligtvis betyder att de nu går i
grundsärskolan.
När det gäller integrering i grundsärskolan dvs elever i grundsärskolan som läser enligt
grundskolans läroplan är det 3 elever, varav 2 går i grundsärskola, en elev har under läsåret gått i
grundskola men fått undervisning enligt grundsärskolans läroplan, eleven kommer från läsåret
2020/21 flyttas till grundsärskolan.
Grundsärskolan beskriver att särskoleutredningar i regionen eller kommunen inte utförs på
person som är nyanländ i riket. Utan en fullständig särskoleutredning bestående av psykologisk,
pedagogisk, medicinsk och social bedömning går det ej att säkerställa elevens status i förhållande
till intellektuell funktionsnedsättning. När mottagningsteamet konstaterar betydande behov och
en mycket låg kognitiv nivå placeras eleverna med vårdnadshavarnas medgivande som
grundskoleelever i grundsärskolans undervisningsgrupp i väntan på färdig utredning.
Antalet elever är få vilket inte ger underlag till att dra några generella slutsatser.
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Två rektorer lyfter att förståelsen bland elevernas olikheter ökar, den ena utifrån att elever
integreras i grundskolan den andra lyfter positiva effekter av att grundskola och grundsärskolan
belägen i samma skola samverkar. En fin beskrivning av hur grundsärskolans elever deltar i
ordinarie verksamhet i grundskolan, främst i de praktiska ämnena.
3.1.4

Elevers frånvaro grundskolan f-9
Rapporterad
tid %

Luleå kommun

89,5

Andel elever med oanmäld frånvaro> 5% av rapporterad tid
Flickor

Pojkar

Totalt

3,9 (144)

3,6 (142)

3

Skolenhet

Rapporterad tid – andel registrerade lektioner
Uppgifter om frånvaro kvalitetssäkras främst via andelen bekräftade lektioner i Lärplattformens
frånvaroapplikation, vilket innebär att läraren rapporterar in frånvaro i systemet och avslutar
genom att bekräfta lektionen. För läsåret 19/20 har det skett väsentliga förbättringar när det gäller
andelen rapporterad tid. Från att läsåret 18/19 haft en registreringsgrad kring 76 % har den ökat
till 89,5% för läsåret19/20. Tre skolor har separat statistikredovisning för vårterminen 2020 pga.
organisationsförändringar i systemet, dessa tre skolors medel ligger på 84 %. Under februari
månad gjordes även ett stickprov över lärarnas rapporterade tid den uppgick till 88 %, 16 skolor
hade registreringsgrad över 90 %, 8 enheter lägre än 80 %.
Den förbättrade andelen rapporterade lektioner är ett resultat av ett fokuserat arbete på att
kvalitetssäkra hanteringen kring frånvaro. I december 2019 uppdaterades grundskolans
frånvarorutiner samt att en Frånvarotrappa lanserades samt att riktlinjer för Skolpliktsbevakning
reviderats. Rektorer efterfrågade ett gemensamt stödmaterial kring frånvaro. Stödmaterialet är
framtaget av grundskolan i syfte att bidra till likvärdiga rutiner för uppföljning av elevers
frånvaro. Vikten av uppföljning av frånvaro och registrering av genomförda lektioner har
kontinuerligt lyfts till rektorerna och är prioriterat i det systematiska kvalitetsarbetet.
Oanmäld frånvaro som överskrider 5 %
286 elever i grundskolan F-9 hade en frånvaro på 5 % eller högre av det totala antalet lektioner.
Detta motsvarar 3 % av det totala antalet elever på 7588. Av de 286 är 142 pojkar, vilket utgör
3,6 % av samtliga pojkar, 144 är flickor vilket utgör 3,9 % av samtliga flickor i grundskolan.
Frånvaron är relativt jämnt fördelad mellan könen. Av de 286 eleverna hade 58 en ogiltig
frånvaro högre än 20 %, vilket motsvarar 0,76 % av samtliga elever i grundskolan. Det
uppmärksammades att antalet elever med utomnordiskt efternamn förekom frekvent bland de
286 eleverna, 32 %, observera att detta är en subjektiv bedömning.
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Av dessa 286 elever är 229 elever i årskurserna 7–9, vilket motsvarar 10 % av samtliga elever
(2207) i årskurs 7–9. Närmast tillgängliga uppgifter är för 2018, då den totala frånvaron var 9,4 %.
Av de 286 eleverna är 57 elever i årskurs F-6, vilket kan jämföras med närmast tillgängliga siffror
från 2018 där antalet var 53 dvs en marginell ökning. 15 skolor hade ingen elev med ogiltig
frånvaro 5%, samtliga är F-6 skolor. Den oanmälda frånvaron i F-6 har minskat marginellt i
jämförelse med 2018, från 1,1 % till 1,0 % 2020.
Pandemins påverkan under vårterminen 2020 förefaller ha haft liten eller ingen påverkan
avseende oanmäld frånvaro i grundskolan.
När oanmäld och anmäld frånvaro läggs ihop når 127 elever en total frånvaro 20 %, vilket
motsvarar 1,7 % av samtliga elever. I grundskolan ska all frånvaro följas upp oavsett om den är
oanmäld/ogiltig eller anmäld/giltig dvs anmäld av vårdnadshavare.

Resultatdialoger VT 2020 - Frånvaro
Från områdeschefernas resultatdialoger med rektorerna framkom följande avseende rutiner,
åtgärder, svårigheter samt förslag på utvecklingsområden.
Rutiner och åtgärder
Rektorer beskriver att de följer grundskolans riktlinjer för frånvaroregistrering, frånvarotrappan
och skolplikt. Frånvaro följs upp både i arbetslag och i den lokala elevhälsan, En del tar ut
frånvarostatistik varje vecka, andra en gång per månad eller både vecko- och månadsvis.
Åtgärder som ger effekt för att främja närvaro är bland annat:
•

tidigt uppmärksamma och utreda frånvaro, stödjande insatser till eleven

•

Kontinuerlig dialog med vårdnadshavare

•

samverkan med andra aktörer

•

Åtgärdsprogram, extra anpassningar, särskilt stöd

•

God undervisningsmiljö: Relationell pedagogik, social trivsel, studiero, tillgänglig
undervisning, elevinflytande

Svårigheter i arbetet med elever med hög frånvaro
De svårigheter som lyfts fram är bland annat:
•

Initialt kan det vara svårt att bedöma risk vid frånvaro som är anmäld av vårdnadshavare

•

Psykisk ohälsa hos elev: svårt vet vilka krav som kan ställas på eleven

•

Samverkan med andra socialtjänsten, andra externa myndigheter och aktörer såsom BUP,
polisen, habilitering.

•

Kommunikationen med vårdnadshavare; svårt nå samsyn, social problematik, psykiska
ohälsa

•

Ett resurskrävande arbete
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Utvecklingsförslag för att främja närvaro
Några av de utvecklingsförslag rektorerna anger för respektive nivå.
Huvudmannanivå:
•

Tydliga riktlinjer och gemensam plan som sedan anpassas till enhetsnivå.

•

Stöd och kompetensutvecklingsinsatser till områdena/enheterna, beakta socioekonomi.

•

Resurscentrum kan ha funktionen, ett ”närvaroteam”, att arbeta med dessa elever i
samverkan med skolor och vårdnadshavare.

•

Fördela centrala elevhälsan så denna finns på plats på enheterna.

•

Precisera kuratorers och skolsköterskors uppdrag.

Områdesnivå:
•

Samverkan med familjer och mellan skolor.

•

Samverkan mellan skolorna med kvalitetssäkrade överlämningar.

Enhetsnivå:
•

En elevhälsa på plats med alla funktioner varje dag.

•

Snabbare aktion och rutiner för att förhindra långvarig frånvaro, identifiera riskfaktorer
som påverkar närvaro.

•

Följa de gemensamma riktlinjerna och arbeta med årshjul.

•

Tillgodo se att elever som har problematisk frånvaro har en närvaro i sin frånvaro (tex
hemuppgifter)

Sammanfattningsvis
Den oanmälda frånvaron har marginellt förändrats från 2018 till 2020. Elever med en frånvaro >
5 % utgörs till största del av elever i årskurs 7–9. Skillnaden är marginell mellan könen. Bland F-6
enheterna har hälften av skolorna inga elever med oanmäld frånvaro 5 %.
Frånvarorutinerna följs i allt större omfattning, vilket bidrar till större tillförlitlighet av
uppgifterna i systemet/Lärplattformen. Vid uppföljning uppmärksamma enheter med lägre
registreringsgrad av lärarns genomförda lektioner. Detta är viktigt främst avseende
myndighetsutövning samt skolornas arbete med uppföljning av frånvaro i elevhälsoarbetet.
Frånvaro är ett fortsatt prioriterat område.
Från vårterminens resultatdialoger med fokus på frånvaro bör särskilt de svårigheter rektorerna
lyfter fram uppmärksammas, arbete pågår i samverkan med Resurscentrum kring stöd till
skolorna om åtgärder för att minska frånvaron. I detta arbete bör frånvaron bland elever med
annat modersmål särskilt uppmärksammas.
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3.1.5

Elevgruppens storlek och sammansättning i fritidshemmet

Enligt inrapporterade uppgifter till SCB är andelen inskrivna elever av samtliga barn i åldern 6–9
år närmare 89,3 %, i åldern 10–12 är motsvarande siffra närmare 30,8% vilket vid föregående år
var 33 %. Andelen inskrivna elever per anställd är 16,8 jämfört med 17,1 föregående år. Antalet
inskrivna elever per avdelning har minskat från 46,4 till 40,8, vilket troligtvis beror på att skolor
omorganiserar genom att i systemet dela in barnen i flera grupper istället för att ange samtliga
fritidsbarn i en grupp.
Antalet elever inskrivna i fritidshemmet varierar stort beroende på skolans storlek. De flesta
skolor redovisar sin fritidsverksamhet indelad i flera avdelningar beroende av skolans storlek,
elevernas

ålder,

lokaler

samt

bemanning.

En

del

skolor

har

inte

deltat

in

fritidshemsverksamheten i flera avdelningar/grupper vilket medför stora elevgrupper i systemet.
Men i själva verksamheten delas de in i mindre grupper under vistelsetiden utifrån olika teman
som erbjuds eleverna. Verksamheten bedrivs som regel mellan 06:00 - 18:00. Rektorerna beskriver
en flexibel verksamhet där man samverkar mellan avdelningarna särskilt vid öppning och
stängning. Bemanning med mer personal styrs där så är möjligt till de tidpunkter då det finns
många elever i verksamheten, vilket oftast är efter skoltid 13-13:30 fram till 16.
När det gäller antal inskrivna fritidsbarn är den högre under hösten och avtar under
vårterminen. Några nämner att minskningen varit större under detta år vilket troligtvis beror på
pandemin. Vid mindre skolenheter/fritidshem är det svårare att bemanna optimalt då få
anställda ska kunna täcka upp fritidshemmets öppettider.
Grundsärskolan har 55 elever i fritidshemsverksamheter, i detta inräknas fritidshem f-6 samt
verksamheten vid ungdomsfritids. Vid de fyra avdelningarna tjänstgör, 1 handledare, 12
särskolepedagoger och 28 särskoleassistenter. Bemanningen är hög då flertalet elever i flera
grupper har betydande funktionsnedsättningar. Eleverna har placerats i grupper utifrån ålder
och olika behov.
Utmaningar som nämns är att behålla äldre elever längre i verksamheten, några skolor nämner
att en åtgärd är att aktiviteter och att äldre elever har en egen fritidsgrupp. Pandemin påverkar
planeringen av fritidshemmens dimension då det inte följer gängse mönster i nyttjandet av
fritidshemmen.
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3.1.6

Kränkningar
Hösttermin

Antal

Vårtermin

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Anmälda
kränkningar

98

193

291

44

115

159

Kränkningar
enligt Skollagen

69

132

201

37

105

142

Efterkontrollerade
händelser

72

164

236

33

102

135

Den samlade bilden är att de flesta skolorna anammat den nya rutinen från februari 2020 vilket
innebär att all pedagogisk personal kan och ska anmäla kränkningar via systemet STELLA (LISA).
Skolor som inte kommit igång med den nya rutinen använder tidigare rutin. Det framkommer
även att systemet inte fullt ut stödjer skolornas arbete med kränkningar.
När det gäller implementering av den nya rutinen framgår att på en del skolor är den helt
implementerad medan andra avser fortsätta med arbetet under läsåret 20/21. Någon skola
nämner att arbetet blivit försenat pga. pågående pandemi. Skolor beskriver även att de
uppdaterat skolans handlingsplaner och rutiner. Skolornas kvalitetsrapporter samt underlag från
resultatdialoger visar att skolorna arbetar förebyggande med att förhindra kränkningar utifrån
exempelvis kartläggning av trygga och otrygga platser i den fysiska ute- och innemiljön,
trygghetsteam, rastvärdar, planerad rastverksamhet, elevinflytande och kompetensutvecklingsinsatser. Skolor beskriver även ett pågående arbete med att utveckla en tillgänglig lärmiljö, vilket
bidrar till trygghet och studiero.
Mönstret i tabellen speglar de enskilda skolornas resultat och analys att pojkar i betydligt större
utsträckning är involverade i kränkningar än flickor samt att antalet kränkningar minskar stort
under vårterminen jämfört med höstterminen. De flesta kränkningarna sker i låg- och
mellanstadiet är knuffar och slag därefter verbalt. De fysiska kränkningarna avtar med åldern, de
verbala kvarstår men minskar för pojkarna i högstadiet. De åtgärder som beskrivs ge effekt är det
främjande

förebyggande

arbete

när

det

gäller

samsyn

i

kollegiet,

tidiga

insatser,

värdegrundsarbete, bra relation med vårdnadshavare, gemensamma trivselregler, riktade
insatser på gruppnivå med mera.
Svårigheter rektorer lyfter är att systemet STELLA inte stödjer att även utredningarna kan
dokumenteras i systemet, vilket medför parallell dokumentation. Detta medför även att rektor
vid sökning i systemet inte får hela bilden i ett ärende. Systemet stödjer heller inte
dokumentation av elev som utför en kränkande handling, därav efterfrågas koppling mellan
LISA/Stella och PMO. Detta har lyfts och uppmärksammas i förvaltningens reviderade plan mot
kränkningar i vilken det föreslås att tillsätta en arbetsgrupp för att utvärdera nuvarande digitala
system och föreslå en digital systemlösning för anmälan och dokumentation av utredningar och
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åtgärder så att det upplevs av rektor som ett stöd och tillgodoser huvudmannens behov av
återrapportering.
Förutom detta lyfts svårigheter i samarbetet med socialförvaltningen och andra externa aktörer.
Även samverkan med vårdnadshavare kan försvåras exempelvis pga. den sociala situationen i
hemmet, vårdnadshavares mående, språkförbistring. En grupp av rektorer framför i samband
med vårterminens resultatdialog att handledning och utbildning önskas via Resurscentrum.

3.1.7

Kartläggning förskoleklass

Skolorna beskriver fungerande rutiner, några planerar att de inför kommande läsår göra
organisatoriska förändringar för att förbättra genomförandet av kartläggningsmaterialen i
svenska och matematik då det beskrivs vara omfattande. Flertalet beskriver att specialpedagoger
är involverade i bedömning och analys samt planering av åtgärder utifrån det som framkommer.
Av sammanställning framträder att det i svenska och matematik är fler pojkar än flickor som
riskerar att inte nå kunskapskraven i årskurs 1 och 3, detsamma gäller matematik men med
mindre skillnad. 76 elever inom kartläggningen Hitta språket riskerar att inte nå målen, vilket
motsvarar 10 %. För Hitta matematiken är motsvarande siffra 62, vilket motsvarar 8,2 %. En
majoritet av skolorna beskriver att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor. Flera
skolor med elever med annat modersmål beskriver att det för den elevgruppen varit en svårighet
med att förstå och genomföra uppgifter.
Där behov av stöd identifierats har det planerats in åtgärder på individnivå men enligt flera
skolor även på gruppnivå, med stöd av specialpedagoger eller andra lärare i skolan.
Kartläggningsmaterialet stödjer även skolorna i arbetet att identifiera elever som behöver extra
utmaningar. I både matematik och svenska är det fler elever som behöver extra utmaningar
jämfört med de i behov av extra stöd då de riskerar att inte nå kunskapskraven, 98 (13 %) i
svenska och 92 (12 %) i matematik.

Hitta språket

Hitta matematiken

Andel/antal elever
som riskerar att inte
nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås i årskurs 1
och 3 i grundskolan

Andel/antal elever i
behov av extra
utmaningar

Andel/antal elever
som riskerar att inte
nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås i årskurs 1
och 3 i grundskolan

Andel/antal elever i
behov av extra
utmaningar

Flickor

7,5 / 27

15,6 / 56

7,8 / 28

11,4 / 41

Pojkar

15,6 / 49

10,8 / 42

8,7 / 34

13,1 / 51

Totalt

76

98

62

92
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3.1.8

Bedömningsstöd årskurs 1

Skolor beskriver rutiner för genomförandet av bedömningsstöd, det framkommer att det kräver
en god planering då arbetet beskrivs vara omfattande. Genomförandet resulterar i att elever
tidigt kan få stöd av främst specialpedagog och goda effekter beskrivs.
Läsutveckling och Matematik är de delar där 13 skolor förbättrats resultatet, 8 skolor har lägre
resultat. När det gäller Skrivutveckling har 8 ökat sitt resultat medan 11 har lägre andel som
klarat i jämförelse med föregående år. Tre skolor har oförändrat resultat på hög nivå och 3 har
lämnat ofullständig inrapportering.
Det är positivt att trots en ansträngande vårtermin pga. av pandemin med sjukfrånvaro hos både
lärare och elever är resultat i stort stabilt, några avvikelser med lägre resultat än övriga skolor
finns och behöver uppmärksammas.
Skola

Sv-Läsutveckling

SV- skrivutveckling

Ma-taluppfattning

Procent

Flickor/Pojkar/Totalt

Flickor/Pojkar/Totalt

Flickor/Pojkar/Totalt

Alvik

100 – 100 - 100

100 - 100 - 100

86 - 100 - 94

100 - 89 - 94

38 - 22 - 29

88 - 78 - 82

100 - 100 - 100

100 - 100 - 100

100 - 100 - 100

Benzelius

95 - 88 - 91

95 - 71 - 83

100 - 94 - 97

Borrgmästar

80 - 84 - 79

80 - 84 - 79

100 - 95 - 97

Boskatan

100 - 100 - 100

91 - 82 - 88

100 - 100 - 100

Ersnäs

100 – 100 – 100

100 – 100 - 100

86 -100 - 94

Furupark

100 – 92 - 92

100 – 92 - 92

100 – 100 - 100

Hed

100 - 93 - 95

100 - 93 - 95

100 – 100 - 100

Klöverträsk

100 – 100 - 100

100 – 100–100

100-100-100

Manda

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Marieberg

92 - 86 - 89

100 – 86 - 95

100 – 100 - 100

Montessori

92 - 88 - 89

92 - 88 - 89

100 - 88 - 93

Måttsund

100 – 100 - 100

100 - 100 - 100

100 - 100 - 100

Ormberg

100 - 95 - 98

100 – 100 - 100

86 - 87 - 83

Persön

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Porsö

89 - 78- 81

78 –70 - 74

67 – 94–85

Rutvik

100 – 100 - 100

100 - 87 - 96

89 - 100 - 92

Antnäs
Avan
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Skola

Sv-Läsutveckling

SV- skrivutveckling

Ma-taluppfattning

Råne

100 - 94 - 97

100- 94 - 97

100- 94 - 97

Sunderby

97 - 97 - 97

97 - 97 - 97

89 - 94 - 91

Svedje

88 - 48 - 68

92 -39 - 66

92 - 100 - 96

Tallkronan

100 - 91 - 95

100 - 91 - 95

94 - 91 - 92

Tuna f-3

100 – 80 - 88

100 – 80 - 88

100 – 85 - 91

Äng

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Öhem

100 – 100 - 100

70 - 74 - 72

100 – 100 - 100

Örnäset

100 - 57 - 80

100 - 71- 87

100 – 100 - 100

Östra

68 – 66 - 67

68 – 66 - 67

73 – 86 - 79

3.1.9

Grundskola årskurs 3

Andel/antal elever som nått kravnivå i slutet av åk 3
Bild

Eng

IDH

Alvik

100/16

100/16

100/16

Antnäs

100/20

90/18

Avan

100/7

Benzelius

Mu

SL

SO

SV

94/16

100/16

100/16

100/16

100/16

100/16

100/20

90/18

95/19

95/19

95/19

90/18

95/19

100/7

100/7

100/7

100/7

100/7

100/7

100/7

100/14

100/14

100/14

100/14

100/14

100/14

100/14

100/14

Borgmästar

100/33

100/33

100/33

67/33

100/33

100/33

100/33

88/24

56/9

100/33

Boskatan

100/44

100/44

95/42

93 /41

100/44

95/42

100/44

95 /42

50/2

100/44

Ersnäs

100/9

100/9

100/9

89/8

100/9

100/9

100/9

89/8

100/9

100

98

98

96

98

100

96

96

98

Hed

100/21

100/21

100/21

100/21

100/21

100/21

95/20

100/18

Klöverträsk

100/6

83/5

100/6

67/4

100/6

100/6

83/5

17/1

100/6

100

100

100

88

100

100

100

96

100

Marieberg

100/31

100/31

100/31

94/29

100/31

100/31

97/30

97/30

100/31

Montessori

100

100

100

100

100

100

100

100

Munkeberg

100/39

95/37

100/39

87/35

95/37

86/32

100/39

Måttsund

100/12

100/12

83/12

100/12

100/12

100/12

100/12

Furupark

Manda

Ma

100/12
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SvA

100/7

TK

100/7
100/14

100/3

100

100/21

100
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Bild

Eng

IDH

Ma

Mu

SL

SO

SV

SvA

Ormberg

100/37

100/37

100/37

95/35

100/37

100/37

100/37

89/33

100/37

Persön

100/21

100/21

100/21

76/16

100/21

100/21

100/21

86/18

86/18

Porsö

94/30

88/28

94/30

65/21

94/30

94/30

91/29

88/23

Rutvik

100/27

100/27

100/27

100/27

100/27

100/27

100/27

96/26

Råne

100/43

100/43

100/43

88/43

100/43

100/43

100/43

95/43

100/43

100/43

Sunderby

100

96

100

99

99

100

100

98

100

100

Svedje

93/41

90/41

95/41

90/41

93/41

90/41

93/41

91/33

50/8

93/41

Tallkronan

97/36

92/ 34

97/36

90/33

97/36

100/37

95/35

92/34

Äng

100/31

94/31

100/31

94/31

100/31

100/31

90/31

94/31

Öhem

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

Örnäset

100/18

100/18

100/18

78/18

100/18

100/18

94/18

85/13

Östra

100/30

90/27

100/30

80/24

100/30

100/30

80/24

80/24

12/1

TK

91/29
100/27

97/36
100/1

100/31
100/22

60/5

100/18
100/30

Den totala andelen elever som nått kravnivån i årskurs 3 är fortsatt hög men variationer finns
dock på skolenhetsnivå samt mellan ämnen. Matematik och svenska är ämnena med lägst andel
elever som uppnår kravnivån för årskurs 3. Observera att i vissa skolor är antalet elever i årskurs
3 lågt vilket ger stort procentuellt genomslag i redovisningen om enstaka elev inte uppnått
kraven.
Skolorna har rutiner för att följa upp elevernas kunskaper. Skolorna förefaller utifrån sin analys
ha god kännedom om orsaker till att vissa elever inte klarat kraven och tillsatt stödåtgärder i de
fall det inte fanns extra anpassningar och särskilt stöd sedan tidigare. Det kan exempelvis vara att
elever är nyanlända. Skolverkets obligatoriska kartläggnings-material inom Läsa-Skriva-Räkna
garantin för förskoleklass – åk 3 bidrar till tidigare upptäckt av elever som behöver stöd.
Från verksamhetsnivå stödjer man skolorna i det läsfrämjande arbete genom en likvärdig tillgång
på digitala läsfrämjande resurser. Luleå kommun deltar från och med hösten 2020 i SKR:s nya
matematiksatsning riktad till F-3.

Nationella prov för årskurs 3, inställda, nationellt beslut pga. Pandemin

3.1.10

Läsa-, skriva-, räknagarantin

Skolorna bedömer att de uppfyllt Läsa, skriva, räkna garantin. Dock har ej nationella proven för
årskurs 3 slutförts då man följt Skolverkets riktlinjer pga. vårterminens pandemipåverkan.
Skolorna beskriver en systematik i genomförande, analys och åtgärder. Flera skolor beskriver att
de

även

kompletterar

med

andra

kartläggningsmaterial
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genomförandet lyfter flera skolor behovet av en genomtänkt planering då genomförandet kräver
tid och samverkan mellan lärare. Då det finns skolor som upplevt svårigheter kring detta bör
rektorn få möjlighet att ta del av de skolornas som bedömer sig ha en bra organisation för
jämförandet.
De olika materialen medför att eleverna tidigt får stöd då de stödjer lärarna i att tidigt identifiera
elever med behov av stöd, vilket är avsikten med Läsa, skriva, räkna garantin och dess olika
beståndsdelar. Flertalet beskriver fördelarna med de strukturerade arbetet och dess inverkan på
planeringen av undervisningen samt elevernas måluppfyllelse.
I analysarbetet deltar ofta flera lärare i vilken specialpedagogen är delaktig. Åtgärderna som sätts
in ger effekt och flera lyfter särskilt de ”tidiga insatserna” med åtgärder både på individ- och
gruppnivå. Exempel på åtgärder är intensivträning under en period, specialundervisning eller att
mer undervisningstid läggs på delmoment. Vid överlämningar mellan lärare, årskurser och
skolor används de obligatoriska materialen som underlag för individ- och gruppöverlämning.
Andra effekter som beskrivs är att arbetet och sambedömningen av bedömningsstöden och
nationella proven bidrar till ett kollegialt lärande vilket bidrar till att höja kvaliteten i
undervisningen. vilken i förlängningen får effekter för elevernas lärande.

3.1.11

Grundskola årskurs 6

Nationella prov i årskurs 6 inställda, nationellt beslut pga. Pandemin

Andel (%) elever med betyg E-A grundskola åk 6
ÄMNE

Andel
med E-A

BI

94,5

1,2

4,4

20,4

Bild

97,8

0,7

1,5

ENG

93,2

0,3

FY

94,1

GE

-

F

E

D

B

20,6

28,1

17,2

8,1

13,32

21,6

24,8

28,4

16,0

7,1

13,65

6,5

15,0

19,4

23,1

21,6

14,2

13,91

1,1

4,8

22,8

24,9

22,1

16,3

8,0

13,01

96,6

1,6

1,8

23,0

24,5

30,2

11,4

7,5

13,27

HI

96,6

1,3

2,1

25,3

24,5

25,7

13,7

7,4

13,22

HKK

98,1

0,8

1,1

18,0

24,2

33,9

18,3

3,8

13,73

IDH

93,9

1,5

4,6

7,2

19,5

29,7

23,1

14,5

14,41

KE

95,5

1,2

3,3

28,4

19,2

24,3

15,9

7,8

13,08

MA

92,6

0,4

7,0

27,2

19,8

18,3

14,3

13,0

12,85
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ÄMNE

Andel
med E-A

MU

98,4

1,1

0,5

16,7

NO

93,7

1,6

4,7

RE

96,5

1,5

SH

96,9

SLTM,
SLTM

-

F

E

D

A

Genomsnittlig
betygspoäng

C

B

26,4

33,6

14,1

7,6

13,92

25,7

28,3

23,0

13,1

3,7

12,47

2,1

24,2

26,5

27,4

11,5

6,8

13,13

0,8

2,3

21,0

23,8

30,1

14,8

7,3

13,48

92,9

0,0

7,1

28,6

28,6

35,7

0,0

0,0

12,03

SO

95,3

2,1

2,6

18,8

32,1

28,2

10,3

6,0

13,03

SV

96,2

0,1

3,6

21,2

25,8

27,5

16,3

5,5

13,29

SvA

69,8

0,0

30,2

30,2

16,3

16,3

4,7

2,3

8,59

TK

95,9

1,4

2,7

26,6

23,4

27,3

13,7

4,8

12,95

Vid jämförelse med föregående år har andelen elever med E-A minskat i så gott som alla ämnen,
dock från en mycket hög nivå. I 11 av ämnena är det större andel pojkar som har uppnått E-A, i
de flesta med en marginal på någon tiondel men i fysik, historia, kemi, religion, SO kan
skillnaden vara upp till 2 %. Vi en nationell jämförelse har Luleå kommuns grundskolor en
fortsatt högre andel elever med E – A i samtliga ämnen, förutom samlingsbetyget i NO och slöjd.
Den genomsnittliga betygspoängen har minskat i samtliga ämnen, ett resultat av fler F betyg och
färre av de högre betygen.
Ett mönster som framträder är att Blockbetygen i SO och NO har lägre genomsnittlig
betygspoäng än vart och ett av de ämnen som ingår i blocken, detta var fallet även för föregående
år. Det är även fler elever som har ett F i blockbetyg än i något av de ingående ämnena. Det
förefaller som att blockbetygen kan ha en effekt av att hålla nere betyget samt att något fler elever
får ett F i blockbetyget, alternativt att det är ett genomslag på vilka 7 skolor som sätter
blockbetyg. Frågan som inte bevaras är om de 10 elever med ett F i blockbetyget i NO inte
uppnått minst E i något av de ingående ämnena Biologi, kemi, fysik eller om de 45 eleverna med
E i blockbetyg enbart nått ett E i respektive ämne. Motsvarande frågor kan ställas i blockbetyget
för samhällsorienterande ämnen.
I SvA är skillnaden däremot stor flickor 58,8% och pojkar 76,9%, jämfört med föregående läsår
ligger pojkarna på samma nivå medan flickornas minskat från 65 %. Dessa data ska ses mot
bakgrund att det gäller en jämförelse av ett mindre antal elever 18 flickor och 28 pojkar.
Orsaker som lyfts framkommer i skolors rapportering varierar. Vårens stora sjukfrånvaro bland
både personal och elever har påverkat många skolors verksamhet. Pandemins påverkan på
grundskolans verksamhet beskrivs utförligare längre fram i rapporten. Vidare ser man på skolor
skillnader mellan klasser och ett samband att det i klass med lägre måluppfyllelse varit fler
lärarbyten och vikarier, vilket påverkat struktur och undervisningens kvalitet. Andra bidragande

VO Grundskola, Resultat och analys: Kvalitetsrapport

20(60)

orsaker som anges är att elever i klasser med en positiv inställning till lärande lyckas bättre på
grund av den rådande kulturen. Något ämnesspecifikt som framkommer i flera skolors
rapportering är att orsaken till att elever inte uppnår minst ett E i idrott och hälsa är att de inte är
simkunniga, många av dessa elever är utlandsfödda.
(Uppgifterna i tabellen hämtade från Qlikview 2020-10-29).

3.1.12

Antal elever med betyg grundsärskola årskurs 6
Antal flickor
med betyg

Årskurs 6

3.1.13

Antal pojkar
med betyg

2

Antal elever
med betyg

0

2

Totala antalet
betyg flickor
2

Totala antalet
betyg pojkar
0

Grundskola årskurs 9

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

Luleå kommun

Flickor

Pojkar

Totalt

89,3

86,6

88

Andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 87,1 % till 88% enligt
inskickade uppgifter till SCB 18/6. Enligt Qlikview (2020-08-26) är andelen behöriga 89%, vilket
kan bero på efterregistreringar från sommarskolan. Skolverkets preliminära siffror visar att
behörigheten är 85,3 % i riket. Behörigheten till gymnasiets yrkesprogram är bland de 25 % bästa
kommunerna
Den procentuella andelen flickor och pojkar behöriga till yrkesprogram har ökat. Flickor från 88,3
till 90, pojkar från 86 till 87 (SCB). Pojkarnas behörighet ökar andra året i rad. Skillnaden mellan
pojkar och flickor har ökat från 2,3 procentenheter till 3 procentenheter.
6 av 10 skolenheter har ökat behörigheten, största ökningen ser vi på Råneskolan (+10
procentenheter), Hertsöskolan (+6) och Örnässkolan (+4). Dessa skolor räknas till de
socioekonomiskt belastade, vilket bidrar till att minska skillnaderna mellan 7 - 9 skolorna.
Tunaskolan ökade sin behörighet föregående läsår och ligger kvar på samma nivå. Fyra enheter
har minskat med 2–4 procentenheter. Även i Luleås grundskolor är det föräldrarnas
utbildningsnivå som ger genomslag, vilket är ett nationellt mönster.
För behörighet till yrkesprogram krävs betyg i Sv/SvA, engelska och matematik + ytterligare 5
ämnen. För övriga 3 inriktningar som är högskoleförberedande krävs betyg i ytterligare 4 ämnen
dvs totalt minst 12 ämnen, vid en nationell jämförelse är Luleås behörighet för även dessa 3
inriktningar bland de 25 % bästa, vilket även gäller andelen elever som har betyg i samtliga
ämnen (Kolada).
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Meritvärde årskurs 9
Flickor

Pojkar

Luleå kommun

Totalt

246

212,2

229,2

Meritvärdet har minskat från 231,3 till 229,2 dvs med 2,1 meritpoäng. Det genomsnittliga
meritvärdet för samtliga elever är nu tillbaka på liknande nivå som 2018 och 2107. Skillnaderna
mellan lägsta och högsta meritvärde bland skolorna har minskat från 56,7 meritpoäng till 42,3
meritpoäng. (Källa: Kolada)
Skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden har ökat till liknande nivå som 2018 och
2017 efter att under 2019 ha minskat. Pojkarnas meritvärden har minskat (-8,6) och flickornas har
ökat (3,3). Skillnaden är 33,9 poäng jämfört med 22 poäng 2018/19.
Skolor som ökat både flickors och pojkars meritvärde är Björkskataskolan, Hertsöskolan,
Residensskolan, Råneskolan, Stadsöskolan.
Modellberäknat värde är ännu ej tillgängligt.
Nationella prov i årskurs 9 inställda, nationellt beslut pga. pandemin

3.1.14

Grundsärskola årskurs 9
Antal flickor
som fått betyg

Grundsärskola

Antal pojkar
som fått betyg

1

Antal elever
som fått betyg

4

5

Totala antalet
betyg flickor

Totala antalet
betyg pojkar

1

4

Betyg begärs utskrivna för en större del av elever i verksamheten. Här råder en likhet mellan
pojkar och flickor.

3.1.15

Modersmål
Antal flickor

Antal pojkar

Antal totalt

Antal deltagande elever

396

369

765

Varav elever åk 6 - 9

142

130

272

Antal betyg A-E (%)

97

92

94

Totalt 765 elever har deltagit modersmålsundervisning varav 20 från friskolor. Måluppfyllelsen
är hög, 97 % av flickorna uppnår betyg A-E motsvarande siffra för pojkar är 92 %. Något fler
flickor än pojkar deltar, 7 %.
Totalt bedrevs undervisning i 21 olika språk. De tre språk med högst deltagarantal var arabiska
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(157), finska (148) och engelska (81). Efterfrågan av 19 språk kunde inte erbjudas då lärare inte
fanns att tillgå, av dessa var det i 3 språk fler än 5 sökande.
Antalet elever med studiehandledning är 130 men enligt Resurscentrum deltar ibland elever ute
på skolorna utan att en anmälan kommer in alternativt att anmälan och registrering inte hinns
med. Det är positiv att andelen elevernas tillgång till studiehandledning utvecklats och kommer
allt fler till del.
Modersmålsundervisningen för elever i årskurs 7–9 har i huvudsak schemalagts på elevens val.
Undervisningen för årskurs 1–6 har i huvudsak schemalagts efter övriga lektioners slut utanför
timplanebunden tid. Samverkan kring schemaläggning pågår för att hitta effektiva
organisatoriska lösningar för alla inblandade.
För utförligare information hänvisas till Resurscentrums kvalitetsrapport.

3.2 Subjektiva resultat
3.2.1

Klagomål

Område

Antal

Elevhälsa

10

Fysisk arbetsmiljö

23

Information

17

Inflytande/delaktighet

6

Kränkande behandling

44

Mentorskap

9

Modersmål

8

Rätt till stöd

15

Tillsynsansvar

11

Trygghet

25

Undervisning

18

Studie- och yrkesvägledning

0

Bedömning och betygssättning

4

Annat

8

Totalt

198

En sammanfattande bild är att det finns en variation på hur skolorna följer rutinerna fullt ut,
övervägande delen anger att rutinerna fungerar bra andra att arbete pågår med att implementera
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rutinerna särskilt när det gäller användningen av E-tjänsten. Oavsett om E-tjänsten används eller
inte beskriver samtliga grundskolor att inkomna klagomål omhändertas och utreds oavsett om
de kommer via E-tjänst eller vid direkt kommunikation med vårdnadshavare och elev/er. Det
finns ett fortsatt behov av att implementera de nya rutinerna. Några skolor beskriver i
kvalitetsrapporten att de endast rapporterat de klagomål som inkommit via huvudman men att
samtliga klagomål och synpunkter omhändertas. Skolor beskriver att vårdnadshavare informeras
om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål.
Framgångsfaktorer som lyfts är vikten av en god kommunikation och kontinuerlig information
till vårdnadshavare. Skolor beskriver att en god dialog medför att synpunkter omhändertas och
inte klassificeras som klagomål.
Det förefaller finnas en skillnad i hur skolor tolkar vad som är synpunkter och klagomål och vad
som anges som klagomål i redovisningsmallen, i detta kan det finnas behov av ytterligare
stödmaterial från BUF.
Under läsåret har 11 klagomålsärenden inkommit via Skolinspektionen, dvs det är inkomna
ärenden som Skolinspektionen väljer att inte utreda utan de skickas till huvudmannen för
omhändertagande. Samtliga utom 2 avser F-6 skolor. Klagomålen gäller 6 bristande stöd, 4
studiero, 4 bemötande, 3 bristande tillsyn. Därutöver har 8 ärenden hanterats av
Skolinspektionen, varav 5 avslutats. 4 berör rätt till stöd och 4 kränkande behandling. Två av
ärenden är pågående och ett ärende prövas inte av Skolinspektionen. 7 av 8 gäller F-6 skolor.
3.2.2

Skolinspektionsanmälningar

Under läsåret har 11 klagomålsärenden inkommit till BUF gällande grundskola via
Skolinspektionen, dvs det är ärenden som Skolinspektionen väljer att inte utreda utan de skickas
till huvudmannen för omhändertagande. Samtliga utom 2 avser F-6 skolor. Klagomålen gäller 6
bristande stöd, 4 studiero, 4 bemötande, 3 bristande tillsyn.
Därutöver har 8 ärenden hanterats av Skolinspektionen, varav 5 avslutats och ett prövas inte. 4
berör rätt till stöd och 4 kränkande behandling. Två av ärenden är pågående då de inkom sent
under vårterminen 2020.
Utredare i förvaltningen stödjer rektorer och verksamhetschef genom återkoppling i
svarandeprocessen. Skolenheterna kan på samma sätt som i arbetet med klagomål och
synpunkter använda sig av inspektionsanmälningarna i arbetet med verksamhetsförbättring.
3.2.3

Skolinspektionens enkät för vårdnadshavare förskoleklass

Svarsfrekvens 41 %, 303 av 745. Samtliga värden har förbättrats sedan VT 2018, vilket är en
positiv utveckling. Ingen större avvikelse i jämförelse med snittet för riket.
I skolornas analyser jämförs de egna resultaten med enkätsvaren VT 2018 samt med kommunens
och rikets resultat. 8 av 26 skolor tolkar att de behöver förbättra informationen till
vårdnadshavarna både när det gäller förskoleklassen uppdrag och den löpande informationen
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tex om det förebyggande arbetet för att förhindra kränkningar. Flera skolor uppmärksammar den
låga svarsfrekvensen, vilket medfört att flera skolor har färre än 10 enkätsvar att omhänderta.

3.2.4

Vårdnadshavarenkät fritidshem

Vårdnadshavare fritidshem andel i %

Stämmer helt och
hållet/ganska bra

Stämmer inte
alls/ganska dåligt

Vet ej

Jag är nöjd med mitt barns fritidshem

93,7

5,3

1

Jag upplever att fritidshemmet ger mitt barn det
stöd som behövs

89,5

5,3

5,2

Jag upplever att fritidshemmet stimulerar mitt
barns vilja och lust att lära

84,2

9,4

6,4

716 vårdnadshavare har svarat på vårens enkät, något mindre än föregående år vilket troligen
delvis beror på pandemin. Tidigare har vårdnadshavare fått påminnelser i samband med
lämning och hämtning men under våren uppmanats att inte besöka skolan. Andelen som
Instämmer helt och hållet eller ganska bra har ökat för samtliga frågor från föregående år, mest för
den tredje frågan. Det är även den fråga där andelen Vet ej minskat mest, vilket indikerar på att
fritidshemmen i större utsträckning kommunicerar med vårdnadshavarna om dess verksamhet.
Varje rektor med fritidshem får enkätresultaten för sin enhet, i vilken de får tillgång till alla
kommentarer vårdnadshavarna lämnat i samband med frågorna här ovan. En övervägande del
av kommentarerna är positiva, vårdnadshavarna uttrycker främst nöjdhet över en trygg miljö,
aktiviteterna fritidshemmet erbjuder och över personalen. Förbättringsområde som uttrycks är
information om verksamhetens innehåll, flera lyfter missnöje med Tietoappen som inte fungerat
tillfredställande.

3.2.5

Skolinspektionens enkät för vårdnadshavare grundskola

Svarsfrekvens 29 %, 1961 av 6720 har besvarat enkäten.
Luleå kommuns värden ligger något under det nationella snittet. Jämfört med föregående enkät
VT 2018 är värdena oförändrade, en marginell skillnad på en tiondel finns inom 4 områden.
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Respektive skola följer upp resultatet av den egna enkäten och vidtar åtgärder. I skolornas
analyser jämförs de egna resultaten med enkätsvaren VT 2018 samt med kommunens och rikets
resultat.

3.2.6

Skolinspektionens enkät för vårdnadshavare grundsärskola

Svarsfrekvens 28 %, 27 av 97. Inga större skillnader framträder vid jämförelse med rikssnittet för
grundsärskolor. Fyra av värden är högre, fyra lägre och en på samma nivå.

Värdet för Elevhälsa avviker, har minskat med -1,9. Påståendena att ta ställning till är enligt
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nedan, på det andra påstående är det 22 % som svarar Vet ej, vilket troligtvis bidrar till att det
lägre värdet. I parentesen framgår det nationella medelvärdet. Särskolans analys lyfter att det
kan vara missvisande att jämföra med enkätresultatet VT2018 då grundsärskolan därefter har
omorganiserats från flera enheter till en.

3.2.7

Skolinspektionens enkät för elev grundskola årskurs 5

Svarsfrekvensen är 89 %, 678 av 760 elever har svarat. Mönstret för Luleå kommuns elever
årskurs 5 visar marginella skillnader gentemot det nationella resultatet. Högst värde har Trygghet
samt Veta vad om krävs/Tillit till elevens förmåga. Positivt är även elevernas uppfattning om skolans
förmåga att förhindra kränkningar. Lägst är Studiero och Stimulans, varav det sistnämnda är något
under rikssnittet. Skillnaden mellan hur flickor och pojkar svarat är vid de flesta frågorna
marginell, där det är störst skillnad är Trygghet, 8,2 för flickor och 8,8 pojkar. För Stimulans är de
motsvarande siffrorna 6,5 och 6,0. Inga större förändringar jämfört med föregående enkät 2018,
några tiondelar högre eller lägre värden. Det finns ett område där det är lite högre värden på
samtliga 3 ingående frågor och det är Trygghet (2018 8,2).
Luleå kommun
åk 5

Riket samtliga
medverkande
skolenheter
åk 5

Flickor

Pojkar

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga

8,5

8,4

8,5

8,4

2. Stimulans

6,2

6,4

6,5

6,0

3. Anpassning efter elevens behov

8,0

7,9

8,0

8,1

4. Utmaningar
5. Argumentation och kritiskt tänkande/
Delaktighet och inflytande
6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa

7,9

7,8

8,1

7,8

6,9
7,2

7,0
7,3

6,9
7,3

7,0
7,1

7. Ordningsregler

6,8

6,9

6,7

7,0

8. Studiero

5,3

5,1

5,1

5,4

9. Trygghet

8,5

8,2

8,2

8,8

10. Förhindra kränkningar

7,8

8,0

7,9

7,8
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3.2.8

Skolinspektionens enkät för elev grundskola årskurs 9

Från föregående VT 2018 har 9 av 10 värden sjunkit mellan 0,1 och 0,6 dvs några tiondelar. I
jämförelse med det nationella resultatet ligger flera värden någon tiondel under.
Luleå kommun
åk 9

Riket samtliga
medverkande
skolenheter
åk 9

Flickor

Pojkar

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga

6,3

6,3

6,6

6,6

2. Stimulans

4,6

5,0

4,7

4,7

3. Tillit till elevens förmåga

7,5

7,4

7,3

7,5

4. Anpassning efter elevens behov

6,6

6,7

6,3

6,9

5. Utmaningar

6,9

6,7

6,9

6,9

6. Argumentation och kritiskt tänkande

5,7

6,0

5,5

6,0

7. Grundläggande värden i undervisningen
/lärandet

5,2

5,7

5,2

5,3

9. Delaktighet och inflytande

5,6
4,9

5,9
5,0

5,6
4,7

5,8
5,2

10. Ordningsregler

4,6

4,8

4,4

4,9

11. Studiero

5,0

5,1

4,8

5,1

12. Trygghet

7,4

7,7

7,0

7,8

13. Förhindra kränkningar

6,3

6,4

6,2

6,4

14. Elevhälsa

6,2

6,4

5,9

6,6

8. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa

Skillnaderna mellan flickor och pojkar i Luleå är störst när det gäller Veta vad som krävs (0,6),
Elevhälsa (0,7) och Trygghet (0,8). I jämförelse med det nationella värdet är skillnaden minst när
det gäller pojkar, flickors värde är genomgående lägre. Undantaget är Utmaningar med ett högre
värde för både flickor och pojkar, dvs i vilken omfattning elever upplever att det finns ”extra
uppgifter” och ”svårare” uppgifter. 25 % av eleverna upplever att de får för lite utmanande
arbetsuppgifter.
Stimulans har ett lågt värde, aningen lägre än rikssnittet. Påstående att ta ställning till är:
Skolarbetet är intressant; Skolarbetet är roligt; Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer. För
samtliga 3 är värdet något under rikssnittet.

3.2.9

Skolinspektionens enkät pedagogisk personal grundskola

Svarsfrekvens 77%, 496 av 641. I jämförelse med VT 2018 är förändringarna marginella. Den
största positiva förändringen är att det Pedagogiska ledarskapet ökat med 0,5 och Utveckling av
utbildningen med 0,3. Detta kan ses som en indikation på framgång med grundskolans
utvecklingsarbete med att förbättra rektorernas förutsättningar, tillgängliga lärmiljöer och
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undervisningskvalitet. Elevinflytande däremot har minskat med 0,3, Studiero och Trygghet med 0,2.
Källa: Skolinspektionen https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=609569

3.2.10

Elevhälsosamtal årskurs 4

Andel elever som alltid eller ofta:

Flickor

Pojkar

Totalt

Jag trivs i skolan.

86,8

88,6

87,7

Jag har arbetsro på lektionerna.

58,4

63,1

60,8

Samtliga värden har förbättrats. Största förändringen är att fler flickor upplever att de har
arbetsro, motsvarande siffra för 2019 är 51,2 %. Trivseln i skolan har förbättrats för både flickor
och pojkar, där totalsiffran för föregående läsår var 85,6 %. Arbetet med förbättrad arbetsro är i
fokus på de allra flesta skolorna. Positiva resultat av arbetet beskrivs av flertalet och planeras
fortgå kommande läsår. Orsaker till det positiva resultatet anges exempelvis vara arbete med mer
rörelseaktiviteter, PAX/stöd från RC, samverkande elevhälsa, trygghetsskapande aktiviteter,
gruppstärkande övningar.

3.2.11

Elevhälsosamtal årskurs 7

Andel elever som alltid eller ofta:

Flickor

Pojkar

Totalt

Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder
pressad, jäktad, hinner inte med).

26,1

10,8

18,8

Jag trivs i skolan.

89,3

93,1

91,2

Jag har arbetsro på lektionerna.

69,6

77,6

73,4

Stress
När det gäller samtliga elever har känslan av stress minskat från 19,3 % läsåret 2018/2019 till
18,8%. Andelen flickor som känner stress har däremot ökat med 1,5 procentenheter medan
pojkarnas minskat med 3,5 procentenheter.
Trivsel
Trivseln har totalt minskat från 93,6 % 2019 till 91,2. Minskningen är närmare 2 procentenheter
för båda könen.
Arbetsro
Andelen elever som upplever att de har arbetsro på lektionerna har ökat markant från 62,1 % till
73,4 % och är nu på samma nivå som läsåret 2017/18. Föregående års andel var för flickor 59 %
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och för pojkarna 65 %.
3.2.12

Barns/elevers delaktighet och inflytande

Verksamheterna inom BUF har samverkat i framtagandet av kompetensutvecklingsmaterial samt
stödmaterial om och hur det konkreta arbetet med Barnkonventionen kan realiseras inför
förändringar och beslut. Stödmaterial är tillgängligt på intranätet.
Även om Barnkonventionen först 2020 blev lag i Sverige har Skollagen sedan 1990 talet anpassats
utifrån Barnkonventionen. Barnkonventionen regleras således både i skollagen och i läroplanen
Lgr11.
Grundskolorna beskriver att eleverna har inflytande i den dagliga undervisningen exempelvis
arbets- och examinationsformer, därutöver via olika elevforum tex mentorstid, klassråd och
elevråd, detta omfattar även fritidshemstiden. Förutom undervisningen exemplifieras att
eleverna ges inflytande i rastverksamhet, måltider och inne- och utemiljö, trivsel, trygghet.
För eleverna i högstadiernas elevråd finns en central elevrådskoordinator med uppdrag att stötta
högstadieskolornas

arbete

med

elevråd

genom

att

erbjuda

styrelseutbildningar

och

elevskyddsutbildningar. Lärare från Kulturskolan tillsammans med Ung i Luleå ansvarar för
detta.

3.3 Observerade resultat
Skolinspektionen har under läsåret haft flera temagranskningar i vilka grundskolor i Luleå
kommun deltagit. En temagranskning omfattar 30 skolor i Sverige. Under läsåret 2019/20 har
grundskolan i Luleå varit delaktig i 5 temagranskningar, varav 2 avslutats, 2 är pågående och en
är ”pausad” pga. pandemin.
Undervisning i matematik årskurs 4–6 (avslutad)
Granskningen gällde
1. I vilken utsträckning planeras matematikundervisningen så att den omfattar hela syftet
och det centrala innehållet i ämnets kursplan?
2. I vilken utsträckning och med vilken kvalitet sker interaktion i form av till exempel
lärarledda klassrumsdialoger, samtal och reflektioner i matematikundervisningen? Detta
så att elever, utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt matematikämnets mål.
Rektorn har vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten, matematikundervisningen har
utvecklats genom att:
•

försäkra sig om att undervisningen behandlar ämnets hela syfte.

•

i undervisningen ha fler kommunikativa inslag i vilka eleverna kan utveckla sin
resonemangsförmåga

•

elever som har lätt för matematik i större utsträckning får de utmaningar de behöver i
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interaktion med andra.
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporterstatistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2020/matematikundervisningen----i-arskurserna-4-6/

Undervisningen i svenska som andraspråk, åk 7–9(avslutad)
Granskningen gällde
1. I vilken utsträckning skapar rektor organisatoriska förutsättningar för att undervisningen i
svenska som andraspråk ska bedrivas med god kvalitet?
2. I vilken utsträckning gör rektor en bedömning av god kvalitet avseende elevernas behov av
svenska som andraspråk?
3. I vilken utsträckning genomförs undervisningen i svenska som andraspråk enligt kursplanen
och med god kvalitet?
Rektorn har vidtagit tillräckliga åtgärder genom att:
•

organisera för kompetensutveckling och kollegial samverkan för att höja kvaliteten i
undervisningen och säkra att den genomförs utifrån kursplanen med god kvalitet och
många möjligheter till muntlig kommunikation på svenska.

•

Tillsammans med Resurscentrum skapat nya rutiner för rektors bedömning av elevers
behov av svenska som andraspråk.

Rutiner för rektors bedömning av elevers behov av svenska som andra språk var ett
utvecklingsområde som berörde samtliga grundskolor och resulterade i att det för grundskolan
som helhet tagits fram nya rutiner i samverkan med Resurscentrum. Ett bra exempel på hur
Skolinspektionens granskning av en skola bidrar till utveckling av hela grundskolans
verksamhet.

Grundsärskolan (pågående)
Granskningen gäller
1. i vilken utsträckning undervisningen ligger på en nivå som erbjuder eleverna rika
kunskapsutmaningar utifrån sina förutsättningar.
2. om elevernas kunskapsutveckling stödjs genom en god och kontinuerlig bedömning av
elevernas kunskapsutveckling.
Rektor har vidtagit följande åtgärder i verksamheten:
•

Tydligare: undervisningsstruktur, framskrivna mål med arbete och genomgångar.

•

Implementering av ett tydligare arbetssätt vilket ska ge utrymme för elevernas förmåga,
initiativ och kapacitet. Syftet är att göra eleverna mer självständiga.

•

Regelbundna kollegiala träffar i syfte att utveckla kompetens för bedömning av elever.
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•

Betygskonferenser genomförda i syfte att genomlysa resultat kopplat till verksamheten.

Betygssättning i årskurs 6, engelska (pågående)
Granskningen gäller:
1. I vilken utsträckning fångar läraren ett brett och varierat underlag som grund för
betygssättning av elevens kunskaper?
2. I vilken utsträckning gör läraren en allsidig utvärdering av elevens kunskaper vid
betygssättning?
Rektor har vidtagit följande åtgärder i verksamheten:
•

Organiserat för kollegial samverkan kring kursplanen i engelska

•

Organiserat för kollegial samverkan kring sambedömning

•

Organiserat för kompetensutveckling

Globala målen, årskurs 7–9 (pausad)
Granskningen gäller:
1. I vilken utsträckning skapar styrningen och organisationen förutsättningar för ett lärande
för hållbar utveckling som präglar utbildningen i sin helhet?
2. I vilken utsträckning hanteras frågor som berör hållbar utveckling på ett sätt som ger
eleverna, i årskurserna 7–9, möjlighet till delaktighet och inflytande?
Påbörjad under läsåret men pga. pandemiläget framflyttat.

Skolverket - Ombedömning av nationella prov genomförda VT 2019.
Ombedömning av nationella prov i 2 ämne på 5 skolor, både årskurs 6 och 9. Ombedömning i 9
av 10 fall hade liten avvikelse, endast en skola hade en betydande avvikelse där en betydligt
högre bedömning gjorts i ett av delproven i engelska. I denna skola var det 14 prov som
bedömdes. Avvikelse innebär hur ofta det skilde två betygssteg eller mer mellan skolenhetens
bedömning och Skolinspektionens ombedömning.

3.3.1

Observerade resultat studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionens granskning 2013 av studie- och yrkesvägledning visar att val och väljande
bland elever i alltför hög grad styrs av könstillhörighet, socioekonomisk och kulturell bakgrund.
Det handlingsutrymme som elever har är många gånger begränsad och starkt förankrad i både
kön och uppväxtvillkor. Att förändra detta kräver tidiga och väl strukturerade insatser inom
både den vida, det vill säga det arbete som lärare bedriver inom ramen för sin ordinarie
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undervisning och i samverkan med vägledare, som den snäva vägledningen (Skolverket).
Vägledning i vid bemärkelse har därför en avgörande betydelse för att erbjuda eleverna rikare
kunskaper och färdigheter i anslutning till framtida utbildnings- och yrkesval.
Arbetet med vägledning i snäv bemärkelse följer huvudmannaplanen och har erbjudit eleverna
enskilda vägledningssamtal och gruppvägledning exempelvis via material som ”Gå din egen
väg” och normer. Vägledning/information har även getts inför prao och gymnasieskolan och
gymnasieutbildning. Detta läsår blev tyvärr prao inställt pga. COVID. Lärarna har uppmanats att
använda den inställda praotiden till att jobba med yrkes-/utbildnings-/arbetsmarknadsfrågor
med eleverna, för att väga upp för den missade praon. För de flesta skolor genomfördes
Jobbmentor, vilket innebär en halvdag med besök och föreläsningar av personer från olika
yrkeskategorier som berättar om sin utbildnings- och yrkesbana och yrke. Eleverna har
fortsättningsvis ett stort behov av att se vad man kan ha sin utbildning till, där skolan är skyldig
att svara på frågan ”varför går man i skolan?”, samt få stöd inför vidare studier.
Skolenheterna vittnar om att det pågår arbete med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse
enligt huvudmannaplanen i viss utsträckning. Bland annat integreras arbetet på ett naturligt sätt
i det ämnesövergripande arbetet, rollekar, leklådor med material som ger eleverna möjlighet att
komma i kontakt med olika yrken, eleverna tränar på att söka jobb, göra intressetest, leta
annonser m.m. Studiebesök och besök av vårdnadshavare är stående inslag i utbildningen, dock
har det varit svårt att genomföra under våren på grund av COVID.
En del skolor har påbörjat arbetet med att upprätta en årlig enhetsspecifik aktivitetsplan genom
att göra en inventering. Inventeringen visade att många aktiviteter genomförts under året som
väl möter upp kraven i styrdokumenten. Aktiviteterna har dock inte utvärderats inom ramen för
studie- och yrkesvägledning eftersom det inte funnits någon specifik plan.
Vid analys av skolenheternas arbete med studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse
framkommer att vägledningsarbetet i snäv bemärkelse efterföljer huvudmannaplanen väl men
fortfarande gör skolorna olika och likvärdigheten för 7-9 skolorna kan utvecklas ytterligare. När
det gäller vägledningen i vid bemärkelse identifieras stora brister. Likvärdighet saknas mellan
skolorna och fortfarande saknar de flesta enheter en lokal arbetsplan. Skolenheter som har närhet
till en studie- och yrkesvägledare har kommit längre i arbetet med att utforma aktiviteter kopplat
till huvudmannaplanen och allmänna råd för studie- och yrkesvägledning än de skolenheter som
inte har en närhet till en studie- och yrkesvägledare.
Att arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är hela skolans ansvar och en stor
utmaning för de flesta skolor. Det är mycket viktigt att arbetet blir just hela skolans ansvar och att
det perspektivet alltid finns med i den pedagogiska planeringen. Rektorerna menar att det är
svårt att få till vägledning naturligt i alla ämnen på det sätt som styrdokumenten anger. För att
skapa en förståelse för den breda vägledningen och lärarnas uppdrag kopplat till studie- och
yrkesvägledning behövs det mer kompetensutveckling för lärare inom detta område.
För att stötta skolorna i arbetet att utveckla vägledningen i vid bemärkelse har kommunen
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tecknat ett avtal med en digital resurs. Resursen gör det lättare att skapa engagemang och att
arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. En arbetsgrupp har tagit fram en
aktivitetsplan som visar på mål och aktiviteter kopplat till vägledning i vid bemärkelse som
förhoppningsvis kommer att bli ett bra stöd till skolorna.
Framgångsfaktorer:
•

Närhet och regelbundet arbete med studie- och yrkesvägledare på skolenhetsnivå,
utvecklar studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse positivt.

•

Att studie- och yrkesvägledarens arbete vilar på vetenskaplig grund och man jobbar
utifrån ett års-hjul och en årsplanering för att säkerställa de aktiviteter och moment som
studie- och yrkesvägledaren ansvarar för under läsåret.

•

Att det finns lokala arbetsrutiner på skolenhetsnivå för hur skolenheten arbetar med
studie- och yrkesvägledning i vid- såväl som snäv bemärkelse.

•

Att studie-och yrkesvägledarna är samlad under samma chef. Det ger bättre
förutsättningar

för

professionsutveckling

samt

bättre

förutsättningar

för

ökad

likvärdighet i grundskolan.
•

Att studie- och yrkesvägledaren även jobbar mot personalen på F-6-enheterna i
upptagningsområdet med dessa frågor.

•

Att en del av vägledningen i snäv bemärkelse är formaliserad, dvs. alla elever i hela
grundskolan får samma.

•

Kompetensutveckling till pedagoger inom kunskapsområdet.

•

En aktiv strävan och vilja från huvudmannen att vilja samverka med organisationer och
näringsliv.

Prioriterade utvecklingsområden
•

Att skolenheterna upprättar en aktivitetsplan för arbetet med vägledning i vid bemärkelse
som involverar studie- och yrkesvägledaren, rektor och övrig personal.

•

Huvudmannens ansvar är att erbjuda varje elev en praoplats. Ett webbaserat system bör
finnas för att samordna och effektivisera arbetet med prao. Verktyget underlättar även
förmedlingen av praktikplatser och säkerställer en säker praoplats för eleven utifrån AFS
2012:3 – Minderårigas arbetsmiljö.

•

För att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och för att förtydliga sambandet mellan
dessa, bör huvudmannen ta fram riktlinjer/stödmaterial för hur samverkan kan ske från
förvaltningsnivå – skolområdesnivå – skolenhetsnivå – pedagognivå – elevnivå.

3.3.2

Corona COVID-19

Många skolor beskriver att det under våren periodvis var stor frånvaro hos lärare och elever men
att den minskade från mitten av april. Någon skola beskriver att därefter var närvaron högre än
normalt, vilket antas bero på ökad handtvätt och minskad smittspridning generellt.
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Utveckling och lärande:
21 av 35 skolenheter framskrivet tydligt att lärandet påverkats negativt pga. pandemin. 4 menar
att det inte påverkat nämnvärt, 2 att det är svårt att bedöma i nuläget, 2 skriver att
måluppfyllelsen inte påverkats. I 6 av redovisningarna går det inte att bedöma påverkan på
lärandet då det inte är nog tydligt framskrivet. Negativa effekter som exemplifieras:
•

Att behöva slå ihop klasser och ibland ändra innehåll på lektionerna påverkar lärandet
negativt då ordinarie lektioner med kort varsel fick planeras om utifrån nya
förutsättningar. Svårt få vikarier, flera lyfter det positiva stödet de fick från Kulturskolans
personal när sjukfrånvaron hos ordinarie personal var stor.

•

Vid stor lärarfrånvaro menar några skolor att särskilt stöd och undervisningen i mindre
grupper fick ställas in på grund av personalbrist till förmån för undervisningen i
klasserna.

•

Ökad arbetsbelastning för lärare och rektorer lyfts i de flesta beskrivningar, planera och
anpassa verksamheten särskilt när det gäller personals sjukfrånvaro, smittspridning samt
mer individuella elevuppgifter. Någon skola menar att arbetsbelastningen varit
acceptabel då nationella prov ställdes in, medan några 7 – 9 skolor använt sig av andra
prov som stöd i en allsidig bedömning då nationella prov ställdes in. Nya vikarier har
även ökat arbetsbelastningen hos närvarande personal då vikarierna behövt stöd.

•

Ställt in besök i närsamhället såsom studiebesök, bad, PRAO.

•

Oro hos elever, personal samt vårdnadshavare. Genom löpande informationsinsatser har
oron minskat.

•

Vårdnadshavare höll barnen hemma pga. att de tillhör riskgrupp eller varit oroliga för
smitta. Skolor har bevakat frånvaron, följt rutiner och haft dialog med vårdnadshavare.

•

Några skolor beskriver att hög frånvaro varit mer förekommande hos utlandsfödda elever
pga. vårdnadshavares oro. En skola har observerat att utlandsfödda elever med hög
frånvaro har gått bakåt i sin svenska språkutveckling

•

Utvecklingsarbeten i skolorna har fått stå tillbaka i arbetet att under våren hantera frågor
kring pandemin och säkra undervisningen

•

Elever med redan hög frånvaro har varit borta i ännu större utsträckning, vilket medför
mer extra anpassningar och särskilt stöd till kommande läsår, skolor uttrycker oro.

Positiva effekter som nämns är att lärarna och till viss del även eleverna har utvecklat sin digitala
kompetens samt att lärarna fått en bättre sammanhållning. Digitala verktyg och Teams som
plattform testades inom Skola hemma och gav nya möjligheter för att säkra elevernas
undervisning. På någon skola undervisade lärare hemifrån via Teams, de hade symptom men
inte var sjuka. Eleverna satt i klassrummen och läraren fanns med via projektorn. Även de elever
som varit hemma på grund av symptom har på några skolor kunnat följa undervisningen via
Teams.
På förvaltningsnivå förbereddes för eventuellt scenario med Skola hemma, bland annat gjordes
kartläggningar av elevernas tillgång till digitala verktyg hemma och i skolan samt deras
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internetåtkomst hemifrån. Detta för att förbereda likvärdiga förutsättningarna för eleverna att
delta i undervisning hemifrån via Teams.
Trygghet och studiero:
Den största påverkan på skolans personal, elever och vårdnadshavare har varit ökad oro och
stress. Information om skolornas åtgärder för att minska smittspridning har lugnat
vårdnadshavare och elever vilket haft en trygghetsskapande effekt.
Periodvis har flertalet skolor haft sjukfrånvaro där närmare hälften av ordinarie personal varit på
grund av symptom, sjukdom eller varit hemma pga. VAB. Vikarier har varit tillgängliga i viss
utsträckning, om nya för eleverna har det o viss utsträckning skapat oro.
På en skola har elever med social problematik i hemmet varit oroliga över att skolan ska stänga,
vilket visar på stora skillnader i förutsättningar att studera hemifrån.
Besök av elever i blivande förskoleklass har ställts in, skolorna har löst det genom
informationsinsatser tex via inspelade film.
Vid långvarig frånvaro förekommer att skolor gjort orosanmälningar.
Det finns även skolor som menar att trygghet och studiero inte påverkats i hög grad. Vissa
rutiner som införts har skapat mer trygghet och studiero tex i samband med måltider.
Normer och värden
Flertalet menar att normer och värden inte påverkats nämnvärt medan en del exemplifierar med
att pandemin medfört fler samtal om normer och värden tex att visa hänsyn och omtanke till
varandra. Några lyfter även att tillfälliga vikarier ibland inte har förmågan att upprätthålla
normer och värden, merarbete för ordinarie personal.

Sammanfattningsvis har pandemin på olika sätt och i varierande grad påverkat skolornas
arbete, elevernas lärande, skolornas utvecklingsarbeten samt lärarnas och rektorernas
arbetsbelastning. Rektorer lyfter personalens flexibilitet och lösningsinriktade förhållningssätt
som en framgångsfaktor. Trots förändrade förutsättningar har rektorerna tillsammans med sin
personal lyckats organisera och erbjuda eleverna en god undervisning i en trygg miljö.

4 Analys
4.1 Analys av elevhälsoarbetet
4.1.1

Elevhälsoarbete i grundskola

Grundskolorna bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete med årshjul och rutiner. De lokala
elevhälsoteamen träffas vanligtvis en gång per vecka någon enstaka varannan vecka. Den
vanligaste sammansättningen är rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska. Men andra
kompetenser som SYV, SvA-lärare ingår på vissa skolor. Vid behov deltar andra
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specialistkompetenser från Resurscentrum tex skolpsykolog. Resurscentrums kompetenser
anlitas även i mer övergripande frågor. Under läsåret har grundskolan tillsammans med
Resurscentrum fortsatt utveckla former för samverkan på flera nivåer kring elevhälsa.
Skolorna beskriver ett stort fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet där den lokala
elevhälsan följer upp och planerar för insatser tex när det gäller frånvaro och diskriminering och
kränkningar. Underlag som används är bland annat trygghetsenkäter, elevhälsoenkäter,
skolinspektionens

enkäter.

Insatser

på

generell

nivå

kan

vara

utveckla

rutiner,

kompetensutvecklingsinsatser för samtlig personal. Elevhälsa är allas ansvar är ett förhållningssätt
som uttrycks i flera kvalitetsrapporter. När det gäller kränkningar framkommer att skolorna
kommit olika långt i att implementera de nya rutinerna, vilket medför att det fortfarande finns
parallella system för att omhänderta kränkningsärenden. Pandemin har delvis bidragit till att
skolorna under vårterminen behövt omprioritera undervisning framför utvecklingsarbeten,
bland annat har implementeringsarbetet av de nya rutinerna kring kränkningar fått stå tillbaka.
Grundskolans prioriterade utvecklingsområde Tillgänglig lärmiljö har fått ett stort genomslag,
vilket medför att skolorna utvecklat och fortsätter att utveckla den sociala, pedagogiska och
fysiska lärmiljön. Skolorna har kommit olika långt i arbetet beroende på när de startat men
oavsett utvecklar de skolans verksamhet vidare utifrån SPSM:s tillgänglighetmodell och skolor
som kommit längre kompletterar med andra inslag.
Arbetet med att utveckla extra anpassningar och särskilt stöd är något flera enheter menar
behöver fortsatt implementeras och utvecklas. Skolorna uttrycker att de ser effekter av att
insatserna och särskilt de som sätts in i ett tidigt skede. Elevhälsoenkäten för årskurs 4 visar att
både flickor och pojkar i större utsträckning mot föregående år anger att de trivs i skolan och har
arbetsro under lektionerna. Orsaker till det positiva resultatet anges exempelvis vara arbete med
mer rörelseaktiviteter, PAX/stöd från RC, samverkande elevhälsa, trygghetsskapande aktiviteter,
frukost på skolan, gruppstärkande övningar. För årskurs 7 har upplevelsen av arbetsro under
lektionerna ökat markant medan trivseln minskat. När det gäller stress har den minskat för
pojkar men ökat för flickor.
I de allra flesta analyser ges identifierade utvecklingsområden vilka kan sorteras in i en
organisatorisk samt en främjande och förebyggande kategori. Organisatoriska kan tex. vara att lokala
elevhälsans möten sker mer frekvent, dagordningen delas in i en elevspecifik del och en främjande
och förebyggande del.
När det gäller det främjande och förebyggande kan det exempelvis var:
•

rörelseaktiviteter under både rast och lektion

•

gemensamt värdegrundsarbete – PAX modellen

•

utveckla den fysiska lärmiljön på gruppnivå, klassrumsstruktur (SPSM)

•

ledarskapet i klassrummet

•

tillgänglighetsmodellen (SPSM) – för alla elever men även specifika grupper av elever ex
NPF
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•

kompetensutveckling inom exempelvis extra anpassningar, NPF, Logosutbildning,
skolfrånvaro både via externa och via Resurscentrum.

Sammanfattningsvis är det av stort värde att även framöver fortsätta att prioritera utvecklingen
mot en alltmer tillgänglig lärmiljö på verksamhetsnivå, vilket ger genomslag på skolnivå. Den
fleråriga satsningen på ökad fysisk rörelse under hela skoldagen börjar ha ett genomslag då
rörelseaktiviteter beskrivs inom alla stadier inom grundskolan. Det är även av värde att
tillsammans med Resurscentrum och i dialog med rektorerna identifiera behov av ett generellt
stödmaterial och kompetensutveckling inom tillgängliga lärmiljöer men även när det gäller extra
anpassningar och skolfrånvaro. I detta bör ett könsperspektiv intas tex hur grundskolan kan
arbeta med att minska skillnaderna mellan pojkars och flickors upplevda stress över skolarbetet.
Vidare finns det en stor gemensam kompetens inom grundskolan att förvalta genom att sprida
erfarenheter mellan skolorna om insatser med positiva effekter.

4.2 Analys av studie- och yrkesvägledningen
Skolinspektionens granskning 2013 av studie- och yrkesvägledning visar att val och väljande
bland elever i alltför hög grad styrs av könstillhörighet, socioekonomisk och kulturell bakgrund.
Det handlingsutrymme som elever har är många gånger begränsad och starkt förankrad i både
kön och uppväxtvillkor. Att förändra detta kräver tidiga och väl strukturerade insatser inom
både den vida, det vill säga det arbete som lärare bedriver inom ramen för sin ordinarie
undervisning och i samverkan med vägledare, som den snäva vägledningen (Skolverket).
Vägledning i vid bemärkelse har därför en avgörande betydelse för att erbjuda eleverna rikare
kunskaper och färdigheter i anslutning till framtida utbildnings- och yrkesval.
Vid analys av skolenheternas arbete med studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse
framkommer att vägledningsarbetet i snäv bemärkelse efterföljer huvudmannaplanen väl men
fortfarande gör skolorna olika och likvärdigheten för 7-9 skolorna kan utvecklas ytterligare. När
det gäller vägledningen i vid bemärkelse identifieras stora brister. Likvärdighet saknas mellan
skolorna och fortfarande saknar de flesta enheter en lokal arbetsplan. Skolenheter som har närhet
till en studie- och yrkesvägledare har kommit längre i arbetet med att utforma aktiviteter kopplat
till huvudmannaplanen och allmänna råd för studie- och yrkesvägledning än de skolenheter som
inte har en närhet till en studie- och yrkesvägledare.
Att arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är hela skolans ansvar och en stor
utmaning för de flesta skolor. Det är mycket viktigt att arbetet blir just hela skolans ansvar och att
det perspektivet alltid finns med i den pedagogiska planeringen. Rektorerna menar att det är
svårt att få till vägledning naturligt i alla ämnen på det sätt som styrdokumenten anger. För att
skapa en förståelse för den breda vägledningen och lärarnas uppdrag kopplat till studie- och
yrkesvägledning behövs det mer kompetensutveckling för lärare inom detta område.
För att stötta skolorna i arbetet att utveckla vägledningen i vid bemärkelse har kommunen
tecknat ett avtal med en digital resurs. Resursen gör det lättare att skapa engagemang och att
arbeta med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. En arbetsgrupp har tagit fram en
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aktivitetsplan som visar på mål och aktiviteter kopplat till vägledning i vid bemärkelse som
förhoppningsvis kommer att bli ett bra stöd till skolorna.
Framgångsfaktorer:
•

Närhet och regelbundet arbete med studie- och yrkesvägledare på skolenhetsnivå,
utvecklar studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse positivt.

•

Att studie- och yrkesvägledarens arbete vilar på vetenskaplig grund och man jobbar
utifrån ett års-hjul och en årsplanering för att säkerställa de aktiviteter och moment som
studie- och yrkesvägledaren ansvarar för under läsåret.

•

Att det finns lokala arbetsrutiner på skolenhetsnivå för hur skolenheten arbetar med
studie- och yrkesvägledning i vid- såväl som snäv bemärkelse.

•

Att studie-och yrkesvägledarna är samlad under samma chef. Det ger bättre
förutsättningar

för

professionsutveckling

samt

bättre

förutsättningar

för

ökad

likvärdighet i grundskolan.
•

Att studie- och yrkesvägledaren även jobbar mot personalen på F-6-enheterna i
upptagningsområdet med dessa frågor.

•

Att en del av vägledningen i snäv bemärkelse är formaliserad, dvs. alla elever i hela
grundskolan får samma.

•

Kompetensutveckling till pedagoger inom kunskapsområdet.

•

En aktiv strävan och vilja från huvudmannen att vilja samverka med organisationer och
näringsliv.

Prioriterade utvecklingsområden
•

Att skolenheterna upprättar en aktivitetsplan för arbetet med vägledning i vid bemärkelse
som involverar studie- och yrkesvägledaren, rektor och övrig personal.

•

Huvudmannens ansvar är att erbjuda varje elev en praoplats. Ett webbaserat system bör
finnas för att samordna och effektivisera arbetet med prao. Verktyget underlättar även
förmedlingen av praktikplatser och säkerställer en säker praoplats för eleven utifrån AFS
2012:3 – Minderårigas arbetsmiljö.

•

För att öka samverkan mellan skola och arbetsliv och för att förtydliga sambandet mellan
dessa, bör huvudmannen ta fram riktlinjer/stödmaterial för hur samverkan kan ske från
förvaltningsnivå – skolområdesnivå – skolenhetsnivå – pedagognivå – elevnivå.

4.3 Analys av resultaten och grundskolans arbete
Styrning och ledning
Grundskolans ledning har i allt arbete en likvärdig utbildning som en grundläggande aspekt att
ta hänsyn till och främja i det löpande arbetet. En förutsättning är en sammanlänkad styrkedja
inom grundskolan dvs rektor – områdeschefer – verksamhetschef. För att uppnå detta finns
mötesform för rektorer-områdeschefer, områdescheferna samplanerar varje vecka och forumet
bidrar till ett kollegialt lärande mellan rektorerna likväl som formerna för resultatdialogerna.
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Grundskolans ledningsgrupp har gemensam planering en halv dag varje vecka där
verksamhetschef, områdeschefer, utvecklingsledare och vid behov även representanter för HR
och ekonomi deltar. Bedömningen är att grundskolans nya organisation är sammanlänkad, med
områdescheferna som sammanhållande och kommunicerande länk mellan verksamhetschef och
grundskolans alla rektorer.

På skolnivå finns en systematik i kvalitetsarbete, rektor leder arbetet med att tillsammans med
medarbetarna planera för skolans arbete utifrån analys av verksamhetens resultat och
utvecklingsområden. Föregående års kvalitetsarbete, elevernas måluppfyllelse och identifierade
utvecklings- och förbättringsområden ligger som grund för det nya årshjulet. Ett identifierat
utvecklingsområde är utbildning i Stratsys när det gäller dess möjlighet för dokumentation av
aktiviteter och uppföljning.
Personalresurser
För grundskolan del som helhet är behörigheten oförändrat i jämförelse med föregående år
avseende andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne. Andelen
lärare med pedagogisk högskoleexamen men ej lärarlegitimation har minskat något från 88 till
87,2 procent. En ny lägesbild behöver tas fram under höstterminen 2020 för att bevaka att skolor
med lägre andel behöriga lärare till kommande läsår får en högre andel behöriga lärare.
Kompetensförsörjning är ett inom BUF prioriterat område, vilket är angeläget då vi ser att
andelen behöriga lärare sakta sjunker.
När det gäller fritidshemmen 2019 hade 68 % högskoleexamen vilket är oförändrat i jämförelse
med 2018. För riket är motsvarande siffra 39 %, dvs Luleås fritidshem har betydligt högre andel
personal med högskoleexamen. I förskoleklass är samtliga lärare behöriga, består till största del
av förskollärare.

Läsa skriva räkna garantin
Skolorna bedömer att de uppfyllt Läsa, skriva, räkna garantin, skolorna beskriver en systematik i
genomförande, analys och åtgärder. Flera skolor beskriver att de även kompletterar med andra
kartläggningsmaterial

via

specialpedagogen.

Flertalet

beskriver

fördelarna

med

det

strukturerade arbetet och dess inverkan på planeringen av undervisningen samt elevernas
måluppfyllelse. Vid överlämningar mellan lärare, årskurser och skolor används de obligatoriska
materialen som underlag för individ- och gruppöverlämning. Andra effekter som beskrivs är att
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arbetet och sambedömningen av bedömningsstöden och nationella proven bidrar till ett
kollegialt lärande vilket bidrar till att höja kvaliteten i undervisningen. vilken i förlängningen får
effekter för elevernas lärande.
Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för förskoleklass stödjer skolornas i arbetet att
identifiera elever som stöd för att nå målen men även de som behöver extra utmaningar. I både
matematik och svenska är det fler elever som behöver extra utmaningar jämfört med de i behov
av extra stöd för de som riskerar att inte nå kunskapskraven. Då denna elevgrupp är
förhållandevis stor behöver de särskilt uppmärksammas i både förskoleklassen och i den
mottagande skolan i årskurs 1 om hur verksamheten behöver planeras för att möta deras behov
av extra utmaningar.
Bedömningsstödet för årskurs 1 visar att för Läsutveckling och Matematik har 13 skolor
förbättrat sitt resultat, 8 har lägre och 3 har oförändrad hög nivå. Skrivutveckling är den del i
vilken 11 skolor har en lägre nivå elever som klarat delprovet. Det är positivt att trots en
ansträngande vårtermin pga. av pandemin med sjukfrånvaro hos både lärare och elever är
resultatet i stort stabilt, några avvikelser med lägre resultat än övriga skolor finns och behöver
uppmärksammas.
Vårterminens nationella prov ställdes in av Skolverket pga. pandemin.
Från verksamhetsnivå stödjer man skolorna i det läsfrämjande arbete genom en likvärdig tillgång
på digitala läsfrämjande resurser. Luleå kommun deltar från och med hösten 2020 i SKR:s och
NCM:s matematiksatsning riktad till F-3. Därutöver pågår ett forskningsprojekt i vilket främst
berör Örnäsets skolområde men medför ett deltagande av alla elever och lärare i grundskolan.

Måluppfyllelse
Årskurs 3
Den totala andelen elever som nått kravnivån i årskurs 3 är fortsatt hög men variationer finns
dock på skolenhetsnivå samt mellan ämnen. Matematik och svenska är ämnena med lägst andel
elever som uppnår kravnivån för årskurs 3.
Skolorna har rutiner för att följa upp elevernas kunskaper. Skolorna förefaller utifrån sin analys
ha god kännedom om orsaker till varför vissa elever inte klarat kraven och tillsatt stödåtgärder i
de fall det inte fanns extra anpassningar och särskilt stöd sedan tidigare. Skolverkets
obligatoriska kartläggningsmaterial inom Läsa-Skriva-Räkna garantin för förskoleklass – åk 3
bidrar till tidigare upptäckt av elever som behöver stöd.
Från verksamhetsnivå stödjer man skolorna i det läsfrämjande arbete genom en likvärdig tillgång
på digitala läsfrämjande resurser. Luleå kommun deltar från och med hösten 2020 i SKR:s nya
matematiksatsning riktad till F-3.
Betyg årskurs 6
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Vid jämförelse med föregående år har andelen elever med E-A minskat i så gott som alla ämnen,
dock från en mycket hög nivå. I 11 av ämnena är det större andel pojkar som har uppnått E-A, i
de flesta med en marginal på någon tiondel men i fysik, historia, kemi, religion, SO kan
skillnaden vara upp till 2%. Det framgår även att skolor anger att vårens stora sjukfrånvaro bland
både personal och elever påverkat många skolors verksamhet. Andra bidragande orsaker som
anges är att elever i klasser med en positiv inställning till lärande lyckas bättre på grund av den
rådande kulturen. Något flera skolor lyfter är att orsaken till att elever inte uppnår minst ett E i
idrott och hälsa är att de inte är simkunniga, många av dessa elever är utlandsfödda. I analysen
framkommer att även innan pandemin var måluppfyllelsen lägre i hösterminsbetyget jämfört
med föregående läsår. I en nationell jämförelse är resultatet fortsatt bland de 25 % bästa
kommunerna (Kolada).
Ett mönster som framträder är att blockbetygen i SO och NO har lägre genomsnittlig
betygspoäng än vart och ett av de ämnen som ingår i blocken, detta var fallet även för föregående
år. Det är även fler elever som har ett F i blockbetyg än i något av de ingående ämnena. Det
förefaller som att blockbetygen kan ha en effekt av att hålla nere betyget samt att något fler elever
får ett F när kunskaperna bedöms och renderar i ett blockbetyg. Alternativ förklaring är att
mönstret är ett genomslag av vilka 7 skolor som sätter blockbetyg. Detta mönster är något som
bör uppmärksammas genom en djupare analys och kopplat till ett elevperspektiv.
Betyg årskurs 9
Andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 87,1 % till 88%, vilket
är ett resultat bland de 25 % bästa kommunerna (Kolada). Positivt är att ökningen gäller både
flickor och pojkar. Än mer glädjande är att av de 6 av 10 skolenheter som förbättrat behörigheten
ser vi den största ökningen har skett på Råneskolan (+10 procentenheter), Hertsöskolan (+6) och
Örnässkolan (+4). Dessa skolor är bland de socioekonomiskt belastade och är föremål för
prioriterade åtgärder. Detta gäller även Tunaskolan som föregående år höjde sina resultat rejält
och nu bibehållit den nivån. Skillnaderna mellan 7 – 9 skolornas resultat har minskat.
För behörighet till yrkesprogram krävs betyg i Sv/SvA, engelska och matematik + ytterligare 5
ämnen. För övriga 3 inriktningar som är högskoleförberedande krävs betyg i ytterligare 4 ämnen
dvs totalt minst 12 ämnen, vid en nationell jämförelse är Luleås behörighet för även dessa 3
inriktningar bland de 25 % bästa.
Meritvärdet däremot har minskat från 231,3 till 229,2 dvs med 2,1 meritpoäng. Skillnaden mellan
flickors och pojkars meritvärde ökar från att ha minskat föregående läsår.
Modellberäknade värden enligt SKR är ej ännu publicerade.
Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen fortsatt hög i åk 3, 6 och 9. Ämnet där flest elever inte
uppnår minst ett E är matematik, vilket är en nationell trend. Insatser som pågår är deltagande i
SKR:s matematiksatsning Tänka, Räkna, Resonera inriktad mot F-3.
https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/skrssatsningarutvecklaskolan/sty
rningochledningmatematik.14787.html Därutöver pågår ett forskningsprojekt med Umeå
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universitet om Motivation och lärande i matematik, det är ett flerårigt projekt på initiativ av lärare
på Örnässkolan. Samtliga elever och lärare i Luleås grundskolor berörs av projektet.
https://www.lulea.se/utbildning--forskola/kvalitet-och-utveckling/motivation-och-larande-imatematik.html
Elevhälsa
Grundskolorna bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete med årshjul och rutiner. Skolorna
beskriver ett stort fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet där den lokala
elevhälsan följer upp och planerar för insatser både på grupp och individuell nivå. När det gäller
kränkningar framkommer att skolorna kommit olika långt i att implementera de nya rutinerna,
vilket medför att det fortfarande finns parallella system för att omhänderta kränkningsärenden.
Pandemin har delvis bidragit till att skolorna under vårterminen behövt omprioritera
undervisning framför utvecklingsarbeten, bland annat har implementerings-arbetet av de nya
rutinerna kring kränkningar fått stå tillbaka. I vårdnadshavarenkäter framkommer att
vårdnadshavare behöver informeras om skolornas arbete kring kränkningar då det är fråga där
en större andel svarar ”Vet ej”.
Grundskolans prioriterade utvecklingsområde Tillgänglig lärmiljö har fått ett stort genomslag,
vilket medfört att skolorna utvecklat och fortsätter att utveckla den sociala, pedagogiska och
fysiska lärmiljön. Skolorna har kommit olika långt i arbetet beroende på när de startat men
oavsett utvecklar de skolans verksamhet vidare utifrån SPSM:s tillgänglighetmodell och skolor
som kommit längre kompletterar med andra inslag.

I de allra flesta analyser ges identifierade utvecklingsområden vilka kan sorteras in i en
organisatorisk och/eller en främjande och förebyggande kategori. Organisatoriska kan tex. vara att
lokala elevhälsans möten sker mer frekvent, dagordningen delas in i en elevspecifik del och en
främjande och

förebyggande del. Under läsåret har grundskolan

tillsammans med

Resurscentrum fortsatt utveckla former för samverkan kring elevhälsa och även kring specifika
utvecklingsområden.
Antalet åtgärdsprogram har ökat från 491(2019) till 545 enligt rektorernas inrapportering.
Fördelningen över kön har förändrats gentemot 2019, andelen åtgärdsprogram har ökat från 38 %
till 41 % för flickor och minskat för pojkarna från 62 % till 59 %. Samtidigt har antalet elever i
särskild undervisningsgrupp mer än halverats från 158 (2019), till 60 elever för 2020. Även antalet
elever med anpassad studiegång har minskat från 105 (2019) till 88. Att antalet elever i särskild
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undervisningsgrupp samt elever med anpassad studiegång minskat är troligen ett resultat av att
enheterna fortsatt att utveckla en tillgänglig lärmiljö samt organiserat stöd på annat sätt. En
annan

trolig

förklaring

kan

även

vara

tolkningen

av

begrepp

exempelvis

särskild

undervisningsgrupp.
Grundskolan har även detta läsår haft fokus på att öka kompetensen kring Specialpedagogiska
skolmyndighetens tillgänglighetsmodell, vilken innebär att utveckla den sociala, pedagogiska och
fysiska lärmiljön för alla elever. Skolor beskriver att insatserna gett resultat, fler elever når målen,
lärmiljön för eleverna har förbättrats samt att elevers behov identifieras tidigare.
Övriga insatser har ökat från 174 till 261, vilket tolkar vi som ett resultat av det pågående arbetet
med att anpassa lärmiljön och skolornas arbete med Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolor beskriver att arbetet med extra anpassningar
utvecklas både på generell och individuell nivå. På verksamhetsnivå har det uppmärksammats
att det finns behov av att stödja skolor i detta arbete i att utveckla en tillgänglig lärmiljö vilket
främjar alla elever men särskilt de elever med behov som även behöver insatser i form av extra
anpassningar, särskilt stöd eller/och åtgärdsprogram. Detta har resulterat i en arbetsgrupp
bestående av rektorer och specialpedagoger från Resurscentrum arbetar med att ta fram
gemensamt stödmaterial/rutiner.
Elevhälsosamtalen i åk 4 och 7 visar på förbättrade värden särskilt när det gäller arbetsro. Arbetet
med förbättrad arbetsro är i fokus på de allra flesta skolorna.
Under läsåret har grundskolan tillsammans med Resurscentrum fortsatt utveckla former för
samverkan på flera nivåer kring elevhälsa.
Inom grundskolan sprids alltmer även en satsning om ökade fysisk aktivitet under hela
skoldagen. Det sker inom projektet Aktiva skoltransporterna som under 2020 utvidgats till
rörelse under hela skoldagen, medel har beviljats från kommunens sociala investeringsmedel.
Projektet sker i samverkan med LTU och SBF.
https://www.ltu.se/research/subjects/fysioterapi/Nyheter-och-aktuellt/Aktiva-skoltransporter-20-1.188776 . En del i detta är organiserade rastaktiviteter, vilket beskrivs ge många positiva
effekter.

Elevers frånvaro i grundskolan f-9
Frånvarohanteringen är ett prioriterat utvecklingsområde inom hela grundskolan, detta läsår ser
vi positiva effekter av de riktlinjer för frånvarorapportering och frånvarotrappan som infördes
januari 2019 och uppdaterades kring årsskiftet. Vikten av uppföljning av frånvaro och
registrering av genomförda lektioner har kontinuerligt lyfts till rektorerna och är prioriterat i det
systematiska kvalitetsarbetet med stickprov och vid resultatdialoger. I kvalitetsrapporterna
beskrivs rutiner för uppföljning av frånvaron, skolornas åtgärder för att främja närvaro. Från
vårterminens resultatdialoger med fokus på frånvaro bör särskilt de svårigheter rektorerna lyfter
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fram uppmärksammas för att utveckla stödet till skolorna. I detta pågår i samverkan med
Resurscentrum kring stöd till skolorna om åtgärder för att minska frånvaron.
Från att den rapporterade lektionstiden dvs andelen av lärare registrerade lektioner de två
föregående läsåren varit ca 75 % har den ökat till 89,5 %, vilket är en stor förbättring. En
kvalitetssäkrad frånvarohantering är viktig främst för att snabbt identifiera elever med frånvaro
och ur ett myndighetsperspektiv.
286 elever i grundskolan F-9 hade en ogiltig frånvaro på 5 % eller högre av det totala antalet
lektioner, vilket motsvarar 3 % av samtliga elever. 58 elever hade en ogiltig frånvaro högre än
20 %, vilket motsvarar 0,76 % av samtliga elever i grundskolan. Ingen större skillnad mellan
pojkar och flickor förekommer. Av dessa 286 elever är 229 elever i årskurserna 7–9, vilket
motsvarar 10 % av samtliga elever i årskurs 7–9. Under analysarbetet uppmärksammades att
antalet elever med utomnordiskt efternamn förekom frekvent bland de 286 eleverna, 32 % vilket
får ses som en överrepresentation, observera att detta är en subjektiv bedömning. Detta bör vara
föremål för en närmare granskning och planering av eventuella åtgärder. Pandemins påverkan
under vårterminen 2020 förefaller ha haft liten eller ingen påverkan avseende oanmäld frånvaro i
grundskolan.
När oanmäld och anmäld frånvaro läggs ihop når 127 elever en total frånvaro 20 %, vilket motsvarar
1 % av samtliga elever. Motsvarande siffra har inte analyserats för tidigare läsår. I grundskolan
ska all frånvaro följas upp oavsett om den är oanmäld/ogiltig eller anmäld/giltig dvs anmäld av
vårdnadshavare, vilket är särskilt angeläget under pandemin.

Nyanlända elever, modersmålsundervisning, studiehandledning
Antalet elever som får studiehandledning på sitt modersmål har en fortsatt positiv utveckling.
Läsåret 2019/20 var antalet 140 enligt rektorerna, vilket ska jämföras mot 93 elever 2018/19 och för
2017/2018 endast 46. Resurscentrum har i detta gjort en stor omställning av verksamheten, en
djupare analys av effekterna av den utökade studiehandledningen kan vara ett förslag på fortsatt
analys. Detta är en utveckling som kan ha påverkat att fler elever är behöriga till gymnasiets
yrkesprogram. Ett utvecklingsområde några skolor nämner är att säkra kontinuerlig dialog och
samverkan mellan lärare och studiehandledare.
Antalet nyanlända elever uppgick till 67 under läsåret enligt Resurscentrum, en minskning
gentemot föregående läsår där pandemin troligtvis är orsaken till minskningen. Rektorer
använder sig av Skolverkets definition av nyanlända vilket innebär fyra år sedan ankomst. Totalt
anger de 242 elever i denna kategori, varav 200 anges behöva studiehandledning. Skolor med
flest nyanlända enligt rektorns data är Porsöskolan 22; Örnässkolan 31; Råneskolan 25;
Hedskolan 18; Tunaskolan 4-9 19; Östra skolan 32. Skolorna följer Luleå kommuns rutiner och
processer vid mottagande av nyanlända elever. Flertalet skolor beskriver att de får ett bra stöd
från Flerspråkscentrum/Resurscentrum, särskilt i det inledande skedet vid mottagandet av
nyanländ elev. De använder sig av Skolverkets stöd- och kartläggningsmaterial. De beskriver
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även rutiner när det gäller studiehandledning och individuella studieplaner.
Totalt 745 elever har deltagit modersmålsundervisning. Måluppfyllelsen är hög 90 %, något fler
flickor än pojkar deltar. Samverkan kring schemaläggning pågår för att hitta effektiva
organisatoriska

lösningar

för

alla

inblandade.

För

utförligare

information

om

modersmålsundervisning hänvisas till Resurscentrums kvalitetsrapport.

Klagomål
En sammanfattande bild är att det finns en variation på hur skolorna följer rutinerna,
övervägande delen anger att rutinerna fungerar bra medan andra skriver att arbete pågår med att
implementera rutinerna särskilt när det gäller användningen av E-tjänsten. Oavsett om E-tjänsten
används eller inte beskriver samtliga grundskolor att inkomna klagomål omhändertas och utreds
oavsett om de kommer via E-tjänst eller vid direkt kommunikation med vårdnadshavare och
elev/er. Klagomålen berör främst kränkande behandling, trygghet, fysisk arbetsmiljö dessa
motsvarar närmare hälften av de inkomna klagomålen.
Det förefaller finnas en skillnad i hur skolor tolkar vad som är synpunkter och klagomål och vad
som anges som klagomål i redovisningsmallen, i detta kan det finnas behov av ytterligare
stödmaterial från BUF.
Klagomål kommer även via Skolinspektionen, det är klagomål de väljer att inte utreda utan
skicka till huvudmannen för hantering. Under läsåret inkom 11 sådana klagomål, samtliga
förutom två är avslutade då de inkom sent under vårterminen. Utredare i förvaltningen stödjer
rektorer och verksamhetschef genom återkoppling i svarandeprocessen. Skolenheterna kan på
samma

sätt

som

i

arbetet

med

klagomål

och

synpunkter

använda

sig

av

inspektionsanmälningarna i arbetet med verksamhetsförbättring.

Kränkningar
Den samlade bilden är att de flesta skolorna anammat den nya rutinen från februari 2020 vilket
innebär att all pedagogisk personal kan och ska anmäla kränkningar via systemet STELLA
(LISA). Skolor som inte kommit igång med den nya rutinen använder tidigare rutin, pandemin
anges av en del som orsak till att de nya rutinerna ännu inte är implementerade. Det finns i
dagsläget parallella system. Det framkommer även att systemet STELLA inte fullt ut stödjer
skolornas dokumentation i arbetet med kränkningar, vilket medför parallell ”manuell
hantering”. Detta har uppmärksammats på förvaltningsnivå och en arbetsgrupp ska utvärdera
nuvarande digitala system och föreslå en digital systemlösning för anmälan och dokumentation
av utredningar och åtgärder i vilken rektor får efterfrågat stöd och huvudmannens behov av
återrapportering tillgodoses.

Skolinspektionen
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Skolinspektionen har under läsåret haft flera temagranskningar i vilka grundskolor i Luleå
kommun deltagit. En temagranskning omfattar 30 skolor i Sverige. Under läsåret har
grundskolan i Luleå varit delaktig i 5 temagranskningar, varav 2 avslutats, 2 är pågående och en
är ”pausad” pga. pandemin. Temagranskningarna bidrar med kunskap och stöd i att identifiera
förbättringsområden både på skol- och verksamhetsnivå tex kring rutiner på övergripande nivå.
Därutöver har flera skolor varit föremål för ombedömning av nationella prov både årskurs 6 och
9. Ombedömning i 9 av 10 skolor hade liten avvikelse, endast en skola hade en betydande
avvikelse där en betydligt högre bedömning gjorts i ett av delproven i engelska. Grundskolan
genomför under läsåret 2020/21 en kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare inom
bedömning och betyg via Skolverkets Utbildningsportal.

Covid-19
21 av 35 skolenheter framskrivet tydligt att lärandet påverkats negativt pga. pandemin, en rad
negativa effekter beskrivs i särskilt avsnitt. Pandemin har på olika sätt och i varierande grad
påverkat skolornas arbete, elevernas lärande, skolornas utvecklingsarbeten samt lärarnas och
rektorernas arbetsbelastning. Rektorer lyfter personalens flexibilitet och lösningsinriktade
förhållningssätt som en framgångsfaktor. Trots förändrade förutsättningar har rektorerna
tillsammans med sin personal lyckats organisera och erbjuda eleverna en god undervisning i en
trygg miljö.

Grundskolans tre prioriterade utvecklingsområden
Tillgänglig lärmiljö
Grundskolan i Luleå arbetar utvecklar en alltmer tillgänglig, trygg och modern lärmiljö. Hög
utbildningskvalitet är en förutsättning för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Skolans ledord är:
Lärmiljö i tiden, Kreativitet, Kvalitet, Trygghet, Tillgänglighet och Barnrätt i praktiken. Arbetet
med SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning har pågått i samtliga skolor under
läsåret. Många skolor beskriver hur de utvecklat den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön
enligt tillgänglighetsmodellen bland annat genom att öka strukturen i klassrummet, tydligheten,
trygghet och studiero vilket bidrar till en god lärandemiljö. Den fysiska miljön har utvecklats för
att anpassas för elever med särskilda behov.
Utifrån resultatdialoger kommer det fram att enheterna har arbetat med tillgängliga lärmiljöer
och att elever inom NPF har varit prioriterade i detta arbete. Flera kompetenshöjande insatser har
skett på skolenheterna, inte minst de kommungemensamma K-dagarna. Flertal enheter har
under läsåret utvecklat sitt arbete med den lokala elevhälsan. Samverkan med Resurscentret har
utvecklats, vilket stort stöd till enheterna i deras arbete.
Lärstudios utvecklas på flera enheter för att kunna möta elever med särskilda behov som stor
”hemmasittarproblematik”, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter och stora behov av särskilt
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stöd. Skolorna delar erfarenheter mellan sig men tar även del av de erfarenheter som gymnasiet
har samlat på sig. Enheter på högstadiet har i större utsträckning anpassade lärmiljöer där elever
med specifika svårigheter och olika behov fått extra stöttning. Skolor beskriver positiva effekter
och planerar fortsätta utveckla en tillgänglig lärmiljö kommande läsår. Upplevelsen är att
måluppfyllelsen har blivit bättre och det har blivit flexiblare lärmiljö för eleverna.
Grundskolans fokus på pojkars och flickors resultat har lett till att rektor i högre grad analyserar
skolans undervisning utifrån ett genusperspektiv samt att kompetensutvecklings-insatser
genomförs med lärarna.

Undervisningens kvalitet
Alla skolorna har jobbat med undervisningens kvalitét. Flertalet skolor beskriver att
undervisningen utvecklas genom kooperativt lärande. Kooperativa lärandet är ett pedagogiskt
förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och
lärande. Lärarna uttrycker att det kooperativa arbetssättet är effektfull när eleverna blir
varandras lärresurser. Klassklimat och studiero ökar, arbetssättet engagerar, alla samtalar och
fullföljer sina uppdrag. Resultaten visar att eleverna i högre grad är mer delaktiga i
undervisningen och i högre grad finner studiero och gemenskap. Anpassningar och formativ
bedömning är naturliga inslag i undervisningen. Förändring kräver tid och grupper/lärare har
kommit olika långt i sin förändringsprocess. Flertal enheter har skapat gemensamma strukturer
till exempel för lektionsupplägg så att eleverna känner igen sig i strukturen. De enheterna som
har deltagit i satsningen PAX har goda erfarenheter av det.
Rektorerna har gjort klassrumsbesök med efterföljande samtal kring undervisningen. Genom
kontinuerliga samtal med medarbetare vid medarbetarsamtal, APT och kompetensutvecklingsdagar följer rektorerna upp lärares undervisning och elevernas resultat. Förstelärarna och
specialpedagogerna har också i uppdrag att stötta sina kollegor och tillsammans utveckla
undervisningen. Utifrån betygsresultat, trygghetsenkäter, kommungemensamma enkäter och
hälsosamtal beslutas nödvändiga åtgärder i verksamheten. Skillnader mellan flickor och pojkar
resultat analyseras och kompetensutveckling pågår kring skolkulturer och normer.
Ökad samverkan mellan skolenheter har lett till högre kompetens för pedagogerna. Rektorerna
vittnar om att skolornas stabila och behöriga personal är en mycket viktig faktor för de goda
resultaten. De större enheterna beskriver hur flera förstelärare på en enhet tillsammans driver
skolutveckling samt att en sammanhållen elevhälsa kan handleda pedagoger utan långa
väntetider. En viktig faktor som nämns för utvecklingsområdena har varit att det har funnits
tydliga mål från verksamhetsledningen och att det finns och har funnits möjlighet att hålla i och
hålla ut inom de tre prioriterade områdena.
Under läsåret har det vid grundskolans utvecklingsdagar för ledare identifierats ett behov av
kompetensutveckling kring bedömning och betygsättning. En kompetensutvecklingsinsats
kommer att genomföras under kommande läsår för samtliga lärare anpassat för respektive stadie.
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Skolans digitalisering
Samtliga skolenheter arbetar med digitala verktyg men det varierar hur långt man kommit i
kompetensbyggandet under läsåret. Arbetet intensifierades pga. Coronapandemin där enheterna
testade och genomförde lektioner digitalt. Elevernas digitala kunnande har ökat och fördjupats,
särskilt de äldre elevernas. För de elever som inte kunde vistas på skolan pga. Corona använde
enheterna digital undervisning. Insatser av en IT-utvecklare sågs som en framgångsfaktor på de
enheter där utvecklaren hade uppdrag.
Flera 7–9 skolor har gått över till ett digitalt huvudläromedel. Att byta till ett digitalt läromedel är
en process som tar lång tid vilket en av skolorna påtalar lärarna behöver bli mera trygga med sitt
läromedel, mera fortbildning och mera vana att jobba med läromedlet. På den skola som har lång
erfarenhet av sitt digitala läromedel visar utvärderingen att lärare och elever inte vill återgå till
tidigare läromedel. Flertal enheter har under läsåret införskaffat flera digitala verktyg.
Några enheter har använt Likvärdighetsmedel att införskaffa flera digitala verktyg t ex Ipad.
Ugglo-licenser till samtliga f-3 elever kommer att ge möjlighet att utveckla elever läs- och
skrivförmåga och förhoppningsvis ser eleverna detta som en motivationshöjande insats.
För att få en hållbar ”styrkedja” i arbetet med det digitala arbetet i skolan har ledningsgruppen i
grundskolan skapat en ny organisation för IT och fördelat resurser i form av IT -stöd till
skolområdena. Ur ett likvärdighets- och ett läsfrämjande perspektiv har elever och lärare tillgång
till bland annat läsfrämjande digitala resurser.

4.4 Analys av resultaten och grundsärskolans arbete
Under läsåret har en sammanslagning genomförts med grundskolan med en samverkan kring
organisation där elever kan dra fördelar av närheten till bägge verksamheterna.
"Grundsärskolan (ämnen och ämnesområden) i Luleå kommun omfattar 9/12, 2019, 88 elever
varav 57 är pojkar. Det betyder att 65% av skolformens elever i kommunen är av det manliga
könet. Socialstyrelsen (2018) redovisar att i riket erfar pojkar i större utsträckning fosterskador
och kromosomavvikelser, 51% (s.21). Hos Skolverket (2019) framförs att rikets genomsnitt för
antalet pojkar mottagna i grundsärskola (ämnen och ämnesområden) läsåret 2018/19 var 62%. I
Luleå kommun framträder bilden av att pojkar i högre grad är mottagna i grundsärskolan och
följaktligen får del av dess resurser i högre utsträckning utifrån elevpopulationen. Det föreligger
en stor olikhet från år till år med avseende på elevpopulation och genusfördelning. 2019 fanns av
åtta nykomlingar i yngsta åldersgruppen endast en flicka. När elever ska placeras analyseras
behoven och omfattningen av funktionsnedsättning/funktionshinder, huruvida eleven läser
ämnen

eller

ämnesområden,

medicinska

behov,

kommunikationsformer

samt

sociala

omständigheter.
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Elever är i viss utsträckning ojämnt fördelade i verksamheten utifrån en genusanalys. Under
läsåret 2019/20 rör det sig i två fall om renodlade pojkgrupper. Detta förhållande är ur en
specialpedagogisk synpunkt och ett genusperspektiv av lågt strategiskt värde med avseende på
verksamhetens mål, trygghet och studiero. I grupper med endast pojkar tenderar arketypiska
mansroller att finna näring och permanentas. Talet om utåtagerande elever blir oftare
förekommande. Detta ställer mer frekvent krav på lösningar av större omfattning med avseende
på förmåga att dela grupper. Att dela grupper ställer i regel anspråk på en större lokalyta. Ett tal
om utåtagerande elever kommer oftare på dagordningen och grupperna upplevs socialt mer
instabila vilket konstruerar en efterfrågan på högre personaltäthet. I detta perspektiv blir
renodlade pojkgrupper kostnadsdrivande. Grupper med fler flickor i högre ålder ställer i regel
lägre anspråk på resurser utifrån bemanning och lokaler. Snedfördelningen av population med
avseende på genus i grupperna är föremål för en strategi från rektorer där förändringar kommer
att implementeras. Målsättningen är att grundsärskolan (ämnen och ämnesområden) inom en
treårsperiod ska ha jämnt fördelade grupper. Att särskolereformen i Luleå kommun 2019 givit
upphov till reella möjligheter till förändring av detta förhållande har sitt ursprung i att
grupperna idag är lokaliserade vid samma skolenhet. Verksamheten har gemensam ledning samt
budget. En omställning av gruppernas komposition är både önskvärd och nödvändig ur ett
ekonomiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv."
Utifrån ovanstående analys kommer grundsärskolan kommande läsår komplettera
grundsärskolans utvecklingsarbeten med perspektivet likvärdiga förutsättningar för pojkar och
flickor.

4.5 Analys av resultaten och förskoleklassens arbete
Skolorna beskriver fungerande rutiner kring det obligatoriska kartläggningsmaterialet, några
planerar att de inför kommande läsår göra organisatoriska förändringar för att förbättra
genomförandet av kartläggningsmaterialen i svenska och matematik då det beskrivs vara
omfattande. Fler flickor bedöms i förvånansvärt större utsträckning nå målen för årskurs 1 och 3 i
svenska 92, 5 % jämfört med 84,4 % för pojkar. Även i matematik bedöms fler flickor nå målen,
92, 2% jämfört med pojkar 91,3 % dvs en betydligt mindre skillnad jämfört med svenska. Totalt är
det ca 10 % av eleverna som bedöms att inte nå målen i svenska, för matematik är motsvarande
siffra 8,2 %. I både svenska och matematik bedöms 13,1 % respektive 12,3 % av eleverna ha behov
av extra utmaningar. Detta visar att det finns en stor spridning på elevernas kunskaper redan i
förskoleklass. Flertalet skolor beskriver att specialpedagogerna stödjer lärarna i förskoleklass i
analys- och åtgärdsarbetet. I analyserna framkommer även att elever med annat modersmål
anges som en orsak till att elever inte når målen.
Det är glädjande att kartläggningsmaterialet stödjer lärarna i att identifiera elever i behov av
större utmaningar. Då denna elevgrupp är förhållandevis stor behöver även denna grupp av
elever särskilt uppmärksammas i både förskoleklassen och i den mottagande skolan i årskurs 1
om hur verksamheten behöver planeras för att möta deras behov av extra utmaningar. I detta bör
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även behovet av stöd till lärarna undersökas när det gäller att i undervisningen stödja de elever
som behöver extra utmaningar då det framkommer att samverkan med andra pedagoger på
skolorna ser olika ut. I vissa skolor sker samplanering med lärarna i lågstadiet på andra med
fritidshemspersonalen. I detta förefaller det även finnas en skillnad mellan skolorna i vilken mån
lärarna i förskoleklassen deltar i grundskollärarnas kompetensutvecklingsinsatser. Vilka fördelar
finns för en organisation där förskoleklassens lärare i huvudsak samplanerar med
fritidshemspersonalen jämfört med grundskollärare i lågstadiet och finns det en påverkan på
undervisningen kvalitet i tex svenska och matematik?
Skillnad förefaller finnas mellan skolorna när det gäller undervisningens innehåll i läsutveckling,
från att flertal i sin analys uttrycker att alla ”knäckt läskoden” till att en del skriver att några gjort
det, detta bör undersökas närmare.
Grundskolan behöver intensifiera de läsfrämjande åtgärderna på både verksamhets- och
skolnivå. På verksamhetsnivå främjas likvärdig tillgång till läsresurser i digitalt format vilket
sker parallellt med en pågående utökning v antalet digitala verktyg i för de yngre eleverna. Att
främja läslust är angeläget då det är en åtgärd som bidrar till att minska skillnaderna i pojkars
och flickors skolresultat är att satsa på läsning. (SKR, 2019; Zimmerman, 2019)
Samtidigt framkommer det i flertalet analyser att förskoleklassen omfattas av grundskolans
generella utvecklingsinsatser såsom tillgänglig lärmiljö, kooperativt lärande osv. Ett stort fokus
förefaller i förskoleklassens verksamhet vara att utveckla elevernas sociala kompetens och
språkliga utveckling samt arbeta med trygghetsskapande aktiviteter.
SKR, 2019. Se, förstå och förändra - Att motverka könsskillnader i skolresultat
Zimmerman, 2019. Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i
skolan

4.6 Analys av resultaten och fritidshemmets arbete
Andelen inskrivna barn per anställd och antalet inskrivna barn per avdelning har minskat.
Antalet elever inskrivna i fritidshemmet varierar beroende på skolans storlek. Fritidshemmen
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att

organisera
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på
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sätt

där

vissa
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delar

in

fritidshemsverksamheten i flera avdelningar medan andra bibehåller ”en avdelning” men
eleverna delas in mindre grupper under vistelsetiden utifrån olika teman som erbjuds eleverna.
Nackdelen med variationen är att i systemet blir det mycket stor variation i antalet inskrivna
barn per avdelning.
I skolornas analyser framgår att de använder sig av olika enkätunderlag för att utveckla
verksamheten,

förutom

att

en

del

har

egna

enkäter

tillkommer

grundskolans

vårdandshavarenkät rörande fritidshem. Resultatet har förbättrats både när det gäller nöjdhet
och upplevelsen av att deras barn får det stöd dem behöver. Andelen som svarat Vet ej har
minskat, vilket troligen beror på att flera skolor beskriver att de utvecklat informationen till
vårdnadshavarna utifrån förra läsårets resultat. I kommentarer som ges i enkäten efterfrågas
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även 2020 mer information om fritidshemmens verksamhet.
Fritidshemmens verksamhet beskrivs av flertal ha samma utvecklingsområden som grundskola.
Därutöver anges specifika utvecklingsområden med stöd främst av fritidshemsutvecklarna men
även i samverkan med hela skolans personal tex:
•

systematiska kvalitetsarbetet samt pedagogiska planeringar

•

pedagogiskt planerad utevistelse

•

verksamhetens innehåll - fritidshemmet som ett stöd i elevernas lärande

•

tillgänglighet

Utmaningar som framkommer är svårigheter att planera för fritidshemmens verksamhet då antal
inskrivna fritidsbarn är högre under hösten och avtar under vårterminen. Några skolor nämner
att minskningen varit större under detta år, troligtvis beroende på pandemin. Pandemin
påverkar planeringen av fritidshemmens dimension då det inte följer gängse mönster i nyttjandet
av fritidshemmen. En annan utmaning som nämns är att behålla äldre elever längre i
verksamheten, ett gott exempel på hur en skola ökat antalet fritidsbarn är Tunaskolans, ett
exempel på ett systematiskt arbete som bör spridas.
Sammanfattningsvis har vi en fritidshemsverksamhet i ständig förbättring, liksom alla annan
verksamhet inom grundskola och grundsärskola. Fritidshemsutvecklarna är i många delar ett
stöd för i verksamheten kvalitetsarbete och en inspiration tex när det gäller att utveckla den
pedagogiska utevistelsen. Ett utvecklingsområde som lyfts är utmaningen att behålla äldre
fritidshemsbarn, goda exempel på åtgärder som gett effekt bör spridas

4.7 Sammanfattande analys VO-grundskola
Styrning och ledning
Grundskolans ledning har i allt arbete en likvärdig utbildning som en grundläggande faktor att
ta hänsyn till och främja i det löpande arbetet. En förutsättning är en sammanlänkad styrkedja
inom grundskolan dvs rektor – områdeschefer – verksamhetschef. Bedömningen är att
grundskolans nya organisation är sammanlänkad, med områdescheferna som sammanhållande
och kommunicerande länk mellan verksamhetschef och grundskolans alla rektorer.
På skolnivå finns en systematik i kvalitetsarbete, rektor leder arbetet med att tillsammans med
medarbetarna planera för skolans arbete utifrån analys av verksamhetens resultat och
utvecklingsområden. Föregående års kvalitetsarbete, elevernas måluppfyllelse och identifierade
utvecklings- och förbättringsområden ligger som grund för det nya årshjulet. Ett identifierat
utvecklingsområde är utbildning i Stratsys när det gäller dess möjlighet för dokumentation av
aktiviteter och uppföljning.
Personalresurser
För grundskolan del som helhet är behörigheten oförändrat i jämförelse med föregående år
avseende andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne, har minskat
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i jämförsel men några år tillbaka. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen men ej
lärarlegitimation har minskat något från 88 till 87,2 procent. En ny lägesbild behöver tas fram
under höstterminen 2020 för att bevaka att skolor med lägre andel behöriga lärare till kommande
läsår får en högre andel behöriga lärare.
Läsa skriva räkna garantin
Skolorna bedömer att de uppfyllt Läsa, skriva, räkna garantin, skolorna beskriver en systematik i
genomförande, analys och åtgärder. Flertalet beskriver fördelarna med det strukturerade arbetet
och dess inverkan på planeringen av undervisningen samt elevernas måluppfyllelse.
Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial för förskoleklass stödjer skolornas i arbetet att
identifiera elever som stöd för att nå målen men även de som behöver extra utmaningar. I både
matematik och svenska är det fler elever som behöver extra utmaningar jämfört med de i behov
av extra stöd då de riskerar att inte nå kunskapskraven. Fler flickor bedöms nå målen i årskurs 1
och 3 jämfört med pojkarna, störst skillnad finns i svenska (Hitta språket).
Bedömningsstödet för årskurs 1 visar på ett stabilt resultat trots en ansträngande vårtermin pga.
av pandemin med sjukfrånvaro hos både lärare och elever, några avvikelser med lägre resultat än
övriga skolor finns och behöver uppmärksammas. Vårterminens nationella prov ställdes in av
Skolverket pga. pandemin.
Från verksamhetsnivå stödjer man skolorna i det läsfrämjande arbete genom en likvärdig tillgång
på digitala läsfrämjande resurser. Luleå kommun deltar från och med hösten 2020 i SKR:s nya
matematiksatsning riktad till F-3.

Måluppfyllelse årskurs 3
Den totala andelen elever som nått kravnivån i årskurs 3 är fortsatt hög men variationer finns
dock på skolenhetsnivå samt mellan ämnen. Matematik och svenska är ämnena med lägst andel
elever som uppnår kravnivån för årskurs 3.
Skolorna har rutiner för att följa upp elevernas kunskaper. Skolorna förefaller utifrån sin analys
ha god kännedom om orsaker till att vissa elever inte klarat kraven och tillsatt stödåtgärder i de
fall det inte fanns extra anpassningar och särskilt stöd sedan tidigare. Skolverkets obligatoriska
kartläggningsmaterial inom Läsa-Skriva-Räkna garantin för förskoleklass – åk 3 bidrar till
tidigare upptäckt av elever som behöver stöd.
Från verksamhetsnivå stödjer man skolorna i det läsfrämjande arbete genom en likvärdig tillgång
på digitala läsfrämjande resurser. Luleå kommun deltar från och med hösten 2020 i SKR:s nya
matematiksatsning riktad till F-3.
Måluppfyllelse årskurs 6
Vid jämförelse med föregående år har andelen elever med E-A minskat i så gott som alla ämnen,
dock från en mycket hög nivå. I 11 av ämnena är det större andel pojkar som har uppnått E-A, i
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de flesta med en marginal på någon tiondel men i fysik, historia, kemi, religion, SO kan
skillnaden vara upp till 2%. Det framgår även att skolor anger att vårens stora sjukfrånvaro bland
både personal och elever påverkat många skolors verksamhet. I analysen framkommer att även
innan pandemin var måluppfyllelsen lägre i hösterminsbetyget jämfört med föregående läsår. I
en nationell jämförelse är resultatet fortsatt bland de 25 % bästa kommunerna (Kolada).
Ett mönster som framträder är att blockbetygen i SO och NO har lägre genomsnittlig
betygspoäng än vart och ett av de ämnen som ingår i blocken, detta var fallet även för föregående
år. Det förefaller som att blockbetygen kan ha en effekt av att hålla nere betyget samt att något
fler elever får ett F i blockbetyget. Detta är något som bör uppmärksammas genom en djupare
analys.
Betyg årskurs 9 – undervisningens kvalitet
Andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat från 87,1 % till 88%, vilket
är ett resultat bland de 25 % bästa kommunerna (Kolada). Positivt är ökningen gäller både flickor
och pojkar. Än mer glädjande är att av de 6 av 10 skolenheter som förbättrat behörigheten ser vi
den största ökningen på Råneskolan (+10 procentenheter), Hertsöskolan (+6) och Örnässkolan
(+4). Skillnaderna mellan 7 – 9 skolornas resultat har minskat.
Meritvärdet däremot har minskat från 231,3 till 229,2 dvs med 2,1 meritpoäng. Skillnaden mellan
flickors och pojkars meritvärde ökar från att ha minskat föregående läsår.
Elevhälsa
Grundskolorna bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete med årshjul och rutiner. Skolorna
beskriver ett stort fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet där den lokala
elevhälsan följer upp och planerar för insatser både på grupp och individuell nivå. Grundskolans
prioriterade utvecklingsområde Tillgänglig lärmiljö har fått ett stort genomslag, vilket medfört att
skolorna utvecklat och fortsätter att utveckla den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön.
Under läsåret har grundskolan tillsammans med Resurscentrum fortsatt utveckla former för
samverkan kring elevhälsa och även kring specifika utvecklingsområden.
Antalet åtgärdsprogram har ökat från 491(2019) till 545 enligt rektorernas inrapportering.
Samtidigt har antalet elever i särskild undervisningsgrupp mer än halverats från 158 (2019), till 60
elever för 2020. Även antalet elever med anpassad studiegång har minskat från 105 (2019) till 88.
Att antalet elever i särskild undervisningsgrupp samt elever med anpassad studiegång minskat
är troligen ett resultat av att enheterna fortsatt att utveckla en tillgänglig lärmiljö samt
organiserat stöd på annat sätt. En annan trolig förklaring kan även vara tolkningen av begrepp
exempelvis särskild undervisningsgrupp. Skolor beskriver att arbetet med extra anpassningar
utvecklas både på generell och individuell nivå.
Elevhälsosamtalen i åk 4 och 7 visar på förbättrade värden särskilt när det gäller arbetsro. Arbetet
med förbättrad arbetsro är i fokus på de allra flesta skolorna.
Inom grundskolan sprids alltmer även en satsning på ökade fysisk aktivitet under hela
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skoldagen. Det sker inom projektet Aktiva skoltransporterna som under 2020 utvidgats till
rörelse under hela skoldagen, medel har beviljats från kommunens sociala investeringsmedel. En
del i detta är organiserade rastaktiviteter, vilket beskrivs ge många positiva effekter.
Elevers frånvaro i grundskolan F-9
Frånvarohanteringen är ett prioriterat utvecklingsområde inom hela grundskolan, detta läsår ser
vi positiva effekter av de riktlinjer för frånvarorapportering och frånvarotrappan som infördes
januari 2019 och uppdaterades kring årsskiftet. I kvalitetsrapporterna beskrivs rutiner för
uppföljning av frånvaron samt skolornas åtgärder för att främja närvaro.
Från att den rapporterade lektionstiden dvs andelen av lärare registrerade lektioner de två
föregående läsåren varit ca 75 % har den ökat till 89,5 %, vilket är en stor förbättring.
286 elever i grundskolan F-9 hade en ogiltig frånvaro på 5 % eller högre av det totala antalet
lektioner, vilket motsvarar 3 % av samtliga elever. 58 elever hade en ogiltig frånvaro högre än
20 %, vilket motsvarar 0,76 % av samtliga elever i grundskolan. Ingen större skillnad mellan
pojkar och flickor förekommer. Under analysarbetet uppmärksammades att antalet elever med
utomnordiskt efternamn förekom frekvent bland de 286 eleverna, 32 % vilket får ses som en
överrepresentation, observera att detta är en subjektiv bedömning. Detta bör vara föremål för en
närmare granskning och planering av eventuella åtgärder. Pandemins påverkan under
vårterminen 2020 förefaller ha haft liten eller ingen påverkan avseende oanmäld frånvaro i
grundskolan.
När oanmäld och anmäld frånvaro läggs ihop når 127 elever en total frånvaro 20 %, vilket motsvarar
1 % av samtliga elever. Motsvarande siffra har inte analyserats för tidigare läsår. I grundskolan
ska all frånvaro följas upp oavsett om den är oanmäld/ogiltig eller anmäld/giltig dvs anmäld av
vårdnadshavare, vilket är särskilt angeläget under pandemin.
Nyanlända elever, modersmålsundervisning, studiehandledning
Antalet elever som får studiehandledning på sitt modersmål har en fortsatt positiv utveckling.
Läsåret 2019/20 var antalet 140 enligt rektorerna, vilket ska jämföras mot 93 elever 2018/19 och för
2017/2018 endast 46. Detta är en utveckling som kan ha påverkat att fler elever är behöriga till
gymnasiets yrkesprogram.
Antalet nyanlända elever uppgick till 67 under läsåret enligt Resurscentrum, en minskning
gentemot föregående läsår där pandemin troligtvis är orsaken till minskningen. Rektorer
använder sig av Skolverkets definition av nyanlända vilket innebär fyra år sedan ankomst. Totalt
anger de 242 elever i denna kategori, varav 200 anges behöva studiehandledning. Skolorna följer
Luleå kommuns rutiner och processer vid mottagande av nyanlända elever och med stöd av
Resurscentrum.
Totalt 745 elever har deltagit modersmålsundervisning. Måluppfyllelsen är hög 90 %, något fler
flickor än pojkar deltar.
Klagomål
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En sammanfattande bild är att det finns en variation på hur skolorna följer de nya rutinerna,
övervägande delen anger att rutinerna fungerar bra medan andra skriver att arbete pågår med att
implementera rutinerna särskilt när det gäller användningen av E-tjänsten. Oavsett om E-tjänsten
används eller inte beskriver samtliga grundskolor att inkomna klagomål omhändertas och utreds
oavsett om de kommer via E-tjänst eller vid direkt kommunikation med vårdnadshavare och
elev/er.
Klagomålen berör främst kränkande behandling, trygghet, fysisk arbetsmiljö dessa motsvarar
närmare hälften av de inkomna klagomålen.
Klagomål kommer även via Skolinspektionen, det är klagomål de väljer att inte utreda utan
skicka till huvudmannen för hantering. Under läsåret inkom 11 sådana klagomål, samtliga
förutom två är avslutade då de inkom sent under vårterminen.
Skolinspektionen har under läsåret haft flera temagranskningar i vilka grundskolor i Luleå
kommun deltagit. Temagranskningarna bidrar med kunskap och stöd i att identifiera
förbättringsområden både på skol- och verksamhetsnivå tex kring rutiner på övergripande nivå.
Klagomål kan ha ett samband med att det i olika enkäter framkommer att vårdnadshavare
önskar mer information om verksamheten. Uttalat efterfrågas information eller uttrycks i
svarsalternativet ”Vet ej”.
Kränkningar
Den samlade bilden är att de flesta skolorna anammat den nya rutinen från februari 2020 vilket
innebär att all pedagogisk personal kan och ska anmäla kränkningar via systemet LISA/STELLA.
Det framkommer även att systemet LISA/STELLA inte fullt ut stödjer skolornas dokumentation i
arbetet

med

kränkningar,

vilket

medför

parallell

”manuell

hantering”.

Detta

har

uppmärksammats på förvaltningsnivå. De flesta kränkningarna sker i låg- och mellanstadiet,
vanligast med är knuffar och slag därefter verbalt. De fysiska kränkningarna avtar med åldern,
de verbala kvarstår men minskar för pojkarna i högstadiet. De åtgärder som beskrivs ge effekt är
det främjande förebyggande arbete när det gäller samsyn i kollegiet, tidiga insatser,
värdegrundsarbete, bra relation med vårdnadshavare, gemensamma trivselregler, riktade
insatser på gruppnivå m.m. I vårdnadshavarenkäter framkommer att vårdnadshavare i högre
grad behöver informeras om skolornas arbete kring kränkningar då det är fråga där en större
andel väljer svarsalternativet ”Vet ej”.

Covid-19
21 av 35 skolenheter framskrivet tydligt att lärandet påverkats negativt pga. pandemin, en rad
negativa effekter beskrivs i avsnitt 3.3.2. Pandemin har på olika sätt och i varierande grad
påverkat skolornas arbete, elevernas lärande, skolornas utvecklingsarbeten samt lärarnas och
rektorernas arbetsbelastning. Rektorer lyfter personalens flexibilitet och lösningsinriktade
förhållningssätt som en framgångsfaktor. Trots förändrade förutsättningar har rektorerna
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tillsammans med sin personal lyckats organisera och erbjuda eleverna en god undervisning i en
trygg miljö.

Grundskolans tre prioriterade utvecklingsområden
Tillgänglig lärmiljö
Grundskolan i Luleå utvecklar en alltmer tillgänglig, trygg och modern lärmiljö. Hög
utbildningskvalitet är en förutsättning för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Skolans ledord är:
Lärmiljö i tiden, Kreativitet, Kvalitet, Trygghet, Tillgänglighet och Barnrätt i praktiken. Arbetet
med SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning har pågått i samtliga skolor under
läsåret. Många skolor beskriver hur de utvecklat den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön
enligt tillgänglighetsmodellen bland annat genom att öka strukturen i klassrummet, tydligheten
och gemensam struktur på lektioner, trygghet och studiero vilket är också en framgångsfaktor för
god lärandemiljö. Den fysiska miljön har utvecklats för att anpassas för elever med särskilda
behov.
Utifrån resultatdialoger kommer det fram att enheterna har arbetat med tillgängliga lärmiljöer
och att elever inom NPF har varit prioriterade i detta arbete. Flera kompetenshöjande insatser har
skett på skolenheterna, inte minst de kommungemensamma K-dagarna. Flertal enheter har
under läsåret utvecklat sitt arbete med den lokala elevhälsan. Samverkan med Resurscentret har
även utvecklats och detta har varit stort stöd till enheterna i deras arbete.
Lärstudios utvecklas på flera enheter för att kunna möta elever med särskilda behov som stor
”hemmasittarproblematik”, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter och stora behov av särskilt
stöd. Skolorna delar erfarenheter mellan sig men tar även del av de erfarenheter som gymnasiet
har samlat på sig. Enheter på högstadiet har i större utsträckning anpassade lärmiljöer där elever
med specifika svårigheter och olika behov fått extra stöttning. Skolor beskriver positiva effekter
och planerar fortsätta utveckla en tillgänglig lärmiljö kommande läsår. Upplevelsen är att
måluppfyllelsen har blivit bättre och det har blivit flexiblare lärmiljö för eleverna.
Grundskolans fokus på pojkars och flickors resultat har lett till att rektor i högre grad analyserar
skolans undervisning utifrån ett genusperspektiv samt att kompetensutvecklings-insatser
genomförs med lärarnas.

Undervisningens kvalitet
Alla skolorna har jobbat med undervisningens kvalitét. Flertalet skolor beskriver att
undervisningen utvecklas genom kooperativt lärande. Kooperativa lärandet är ett pedagogiskt
förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och
lärande. Lärarna uttrycker att det kooperativa arbetssättet är effektfull när eleverna blir
varandras lärresurser. Klassklimat och studiero ökar, arbetssättet engagerar, alla samtalar och
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fullföljer sina uppdrag. Resultaten visar att eleverna i högre grad är mer delaktiga i
undervisningen och i högre grad finner studiero och gemenskap. Anpassningar och formativ
bedömning är naturliga inslag i undervisningen. Förändring kräver tid och grupper/lärare har
kommit olika långt i sin förändringsprocess. Flertal enheter har skapat gemensamma strukturer t
ex för lektionsupplägg så att eleverna känner igen sig i strukturen. De enheterna som har deltagit
i satsningen PAX har goda erfarenheter av det.
Rektorerna har gjort klassrumsbesök med efterföljande samtal kring undervisningen. Genom
kontinuerliga

samtal

med

medarbetare

vid medarbetarsamtal, APT

och

kompetens-

utvecklingsdagar följer rektorerna upp lärares undervisning och elevernas resultat. Förstelärarna
och specialpedagogerna har också i uppdrag att stötta sina kollegor och tillsammans utveckla
undervisningen. Utifrån betygsresultat, trygghetsenkäter, kommun-gemensamma enkäter och
hälsosamtal beslutas nödvändiga åtgärder i verksamheten. Skillnader mellan flickor och pojkar
resultat analyseras och kompetensutvecklings pågår kring skolkulturer och normer.
Ökad samverkan inom och mellan skolenheter har lett till högre kompetens för pedagogerna.
Rektorerna vittnar om att skolornas stabila och behöriga personal är en mycket viktig faktor för
de goda resultaten. De större enheterna beskriver hur flera förstelärare på en enhet tillsammans
driver skolutveckling samt att en sammanhållen elevhälsa kan handleda pedagoger utan långa
väntetider. En mycket viktig faktor för utvecklingsområdena har varit att det har funnits tydliga
mål från verksamhetsledningen och att det finns och har funnits möjlighet att hålla i och hålla ut
inom de tre prioriterade områdena.

Skolans digitalisering
Samtliga skolenheter arbetar med digitala verktyg men det varierar hur långt man kommit i
kompetensbyggandet under läsåret. Arbetet intensifierades pga. Coronapandemin där enheterna
testade och genomförde lektioner digitalt. Elevernas digitala kunnande har ökat och fördjupats,
särskilt de äldre. För de elever som inte kunde vistas på skolan pga. Corona använde enheterna
digital undervisning. Insatser av en IT-utvecklare sågs som en framgångsfaktor där utvecklaren
hade uppdrag.
Flera 7–9 skolor har gått över till digitalt huvudläromedel. Att byta till ett digitalt läromedel är en
process som tar lång tid vilket en av skolorna påtalar lärarna behöver bli mera trygga med sitt
läromedel, mera fortbildning och mera vana att jobba med läromedlet. På den skola som har lång
erfarenhet av sitt digitala läromedel visar utvärderingen att lärare och elever inte vill återgå till
tidigare läromedel. Flertal enheter har under läsåret införskaffat flera digitala verktyg.
Några enheter har använt Likvärdighetsmedel att införskaffa flera digitala verktyg till exempel
Ipad. Ugglo-licenser till samtliga f-3 elever kommer att ge möjlighet att utveckla elever läs- och
skrivförmåga och förhoppningsvis ser eleverna detta som en motivationshöjande insats.
För att få en hållbar ”styrkedja” i arbetet med det digitala arbetet i skolan har ledningsgruppen i
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grundskolan skapat en ny organisation för IT och fördelat resurser i form av IT -stöd till
skolområdena. Ur ett likvärdighets- och ett läsfrämjande perspektiv har elever och lärare tillgång
till bland annat läsfrämjande digitala resurser.
Digitalisering som ett prioriterat område avslutas då bedömningen är att strukturer finns för
fortsatt utveckling. Användningen av digitala resurser ingår i de prioriterade utvecklingsområdena Tillgänglig lärmiljö samt Undervisningskvalitet.
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5 Prioriterade utvecklingsområden
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