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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 delårsredovisning
och kvalitetsrapport. 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.

Inför läsåret 2021/22 har grundskolans ledningsgrupp ytterligare utvecklat kvalitetsarbetet
genom kontinuerliga kvalitetsdialoger inom specifika ämnesområden. Kvalitetsdialogerna
sker i områdesteamen som leds av respektive områdeschef. Resurscentrums kompetenser
är inbjudna till respektive områdesteam.

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 mötesforum för rektorer-områdeschefer,
områdescheferna samplanerar varje vecka samt att grundskolans ledningsgrupp har
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gemensam planering en halv dag varje vecka där verksamhetschef, områdeschefer,
utvecklingsledare och vid behov även representanter från stödfunktionerna HR, ekonomi
och Resurscentrum 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, genomföra och analysera skolans arbete utifrån verksamhetens
resultat och utvecklingsområden. Det finns variationer på hur skolor organiserat för lärares
deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. Oavsett organisation framträder att rektorer
arbetar för personalen ska involveras och engageras i det systematiska kvalitetsarbetet. Fler
skolor bedöms göra djupare analyser av resultaten genom att jämföra resultat inom
årskurser dvs mellan klasser och kön och gör bedömningar av troliga orsaker till skillnader
i måluppfyllelse. Några skolor har tex inrättat särskilda utvecklingsgrupper som driver
skolans arbete med dess prioriterade utvecklingsområden. Det framskrivs i flertal
rapporter att de lokala elevhälsoteamen har en naturlig del i det systematiska
kvalitetsarbetet. Pågående utvecklingsarbete som framgår i några rapporter är att utveckla
analyserna av resultat, effektivisera verksamheten för att använda tillgängliga medel på
bästa sätt och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att än mer involvera
medarbetarna i arbetet.
Skolenheterna främjar delaktigheten i kvalitetsarbetet. Elever, medarbetare, arbetslag, lokal
elevhälsa

och

vårdnadshavare

ges

möjlighet

genom

bland

annat

enkäter,

utvecklingssamtal, elevråd, skolråd, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar vara delaktiga
och utveckla skolan. Det framkommer att pandemin försvårat utbytet med vårdnadshavare
i forumet skolråd.
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.

2 Personalresurser
2.1

Personalresurser grundskola, grundsärskola, förskoleklass och fritidshem

Underlaget för personalresurser grundar sig på inskickat underlag till SCB och grundar sig
på en ögonblicksbild mätdatumet 15 oktober.
Grundskolan bryter trenden med sjunkande andel lärare med pedagogisk högskoleexamen med
en ökning på 1,7 procentenheter jämfört med föregående läsår. Även andelen
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tillsvidareanställda lärare ökar i närmast motsvarande grad. Andelen legitimerade lärare med
behörighet i minst ett undervisande ämne är på samma nivå som föregående läsår.
Andel lärare med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett
undervisande ämne
(helt.tj.)

Andel lärare med
pedagogisk
högskoleexamen (helt.tj.)

Andel tillsvidareanställda
lärare (helt.tj.)

2016/17

94,5

86,6

85,3

2017/18

93,6

91,4

85,1

2018/19

88

88,2

80,2

2019/20

87,2

86,9

80,3

2020/21

88,9

88,5

80,3

Läsår mätdatum 15
oktober SCB

När det gäller andel lärare med pedagogisk högskolexamen på enhetsnivå och andel lärare med
lärarlegitimation avviker Stadsöskolan 7–9 och Tunaskolan 7–9 med en andel under 80%,
vilket särskilt behöver följas upp. Örnässkolan 7–9 har hög andel med pedagogisk
högskoleexamen men lägre andel med lärarlegitimation och tillsvidareanställda.
Hertsöskolan 7–9 hade vid mättillfället för läsåret 2019/20 låga siffror för de tre mätetalen,
vilka samtliga under läsåret 2020/2021 förbättrats avsevärt med 20 procentenheter. Andelen
med pedagogisk högskoleexamen och tillsvidareanställda är nu 87 % (64,4%) och andelen
med lärarlegitimation 65 % (45,4%). Andelen med lärarlegitimation behöver särskilt fortsatt
följas upp för Hertsöskolan del.
Skolor som särskilt behöver följas upp är de med andel lärare med lärarlegitimation med
under 70 % dvs Stadsöskolan, Tunaskolan, Hertsöskolan och Ersnässkolan. Av dessa har
Stadsöskolan 7–9 och Tunaskolan 7–9 andel lärare med pedagogiska högskoleexamen
under 80%.
Fritidshem
Inom fritidshem har andelen med högskoleexamen minskat med två procentenheter till
66 %, vilket fortfarande är en betydligt högre andel behöriga jämfört med rikssnittet på
39 %.
Anställda, andel (%) heltidstjänster med ped. högskoleexamen, kommunal regi
2015

2017

2017

2018

2019

2020

Luleå

88

84

75

68

68

66

Riket

50

45

41

40

39

39

Förskoleklassen har fortsatt hög behörighet 98,6 %, föregående läsår hade samtliga skolor
100 % behörig personal. Läsåret 2020/21 är det en av skolorna där behörigheten är 67 %,
Ängskolan. Från 2017 fram till 2021 är mönstret att vartannat år är det 100 % behörighet på
skolan, detta bör följas upp.
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Grundsärskolan
Grundsärskolan har fortsatt hög andel lärare med pedagogisk högskoleexamen om än lägre
andel jämfört med föregående läsår, snitt för riket är 82,9% för läsåret 20/21. Ej redovisat i
tabellen är lärare med specialpedagogisk högskoleexamen, för Luleå är det 46,2 % vilket kan
jämföras med nationella siffror på 27,4 %. Däremot har andelen lärare med legitimation i
undervisande ämne minskat vilket behöver följas upp, motsvarande siffra nationellt är
16 %.
Grundsärskolan - Luleå TOTALT

Läsår

Andel lärare med
pedagogisk
högskoleexamen (helt.tj.)

Andel tillsvidareanställda
lärare (helt.tj.)

Andel lärare med
lärarlegitimation och
behörighet i minst ett
undervisande ämne
(helt.tj.)

2016/17

91,50

90,40

55,20

2017/18

98,30

93,10

56,00

2018/19

98,90

93,10

54,60

2019/20

99,40

93,90

49,70

2020/21

95,4

95,8

29,2

Sammanfattningsvis finns några avvikelser som bör följas upp, det gäller grundsärskolan och
enstaka grundskolor med större avvikelse gentemot kommunsnittet. Uppgifterna grundar
sig på ett mättillfälle, 15 oktober, varför avvikelserna om lärare med lärarlegitimation bör
undersökas för läsåret som helhet.

3 Resultat
3.1
3.1.1

Objektiva resultat
Elever med särskilt stöd grundskola

Antal åtgärdsprogram

Flickor

Pojkar

Totalt

200 (223)

319 (322)

519 (545)

Enskild undervisning

52 (29)

77 (43)

129 (72)

Särskild
undervisningsgrupp

24 (22)

23 (38)

47 (60)

Anpassad studiegång

65 (41)

64 (47)

129 (88)

Studiehandledning på
modersmål

72 (66)

73 (74)

145 (140)

203 (113)

262 (148)

465 (261)

Totalt antal
åtgärdsprogram

Övriga insatser

Antalet åtgärdsprogram har minskat från 545 till 519, enligt rektorernas rapportering i
VO Grundskola, Kvalitetsrapport

7(57)

Stratsys. Flickornas har minskat från 223 till 200 och pojkarnas marginellt från 322 till 319.
Procentuellt är det oförändrat, flickornas andel av åtgärdsprogram är fortfarande 41 % och
pojkarnas 59 %. En minskning av åtgärdsprogram beskrivs av några skolor bero på ett
utvecklat arbete med tidiga insatser, extra anpassningar och tidsbegränsat särskilt stöd.
Övriga insatser fortsätter att öka, nu med en markant ökning från 261 till 465. Exempel på
övriga insatser som beskrivs är: periodvis intensivstöd i något ämne; stöd i mindre
undervisningsgrupp, studiestöd; anpassade examinationer; specialpedagogiska insatser;
hjälp att komma igång med lektionsarbete; stödsimning. Det framgår också att skolor
beskriver hur de utvecklar stödorganisationer för eleverna och lärarna för att möjliggöra
stöd i större utsträckning oavsett om elever har svårigheter eller behöver utmaningar.
Skolorna ser positiva effekter av stödorganisationen (Studio, Passagen…) och sprider
erfarenheter mellan varandra. Förutom att fler elever nått målen har det i vissa fall bidragit
till att öka närvaron hos elever med hög frånvaro.
Skolenheterna beskriver att de följer Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. De flesta beskriver ingående rutinerna och
ärendegången i elevhälsoarbetet när det gäller extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram. Det framgår tydligt att majoriteten av skolorna har arbetat eller fortsätter
att arbeta med att utveckla rutinerna för extra anpassningar för att stödja de enskilda
lärarna i uppdraget med extra anpassningar. Några skolor har i detta samverkat med
Resurscentrum. Flertalet skolor nämner ett fortsatt pågående arbete med att utveckla en
tillgänglig lärmiljö tex enhetlig lektionsstruktur, bildstöd.
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, det pågår ett arbete i grundskolan med att ta fram
ett stödmaterial till skolorna. Övriga insatser som exemplifieras är enskild tidig läsinlärning
samt vidare stöd med läsutveckling. Insatserna består också av matematikstöd i mindre
undervisningsgrupp.

Det

kan

också

vara

studiestöd

och

samtalsstöd

samt

språkundervisning. Till dessa insatser hör också individuellt stöd i skolämnena under
begränsad tid.
Det framgår i skolors kvalitetsrapporter att pandemin påverkat stödinsatserna då lärare
varit sjuka eller då specialpedagog/speciallärare behövt gå in och ta klass då vikarier
saknats vid ordinarie lärares frånvaro. Även distansundervisningen på högstadiet nämns
ha påverkat stödet till eleverna. Samtidigt framkommer det att skolorna jobbat aktivt med
att motverka pandemins effekter på elevernas lärande genom olika stödinsatser, vilket
troligen är en orsak till att måluppfyllelsen i stort är fortsatt hög.
Skolor beskriver även genomförda kompetensutvecklingsinsatser för personalen med hjälp
av Skolverkets utbildningsmaterial eller litteraturläsning, men även insatser som planeras
för kommande läsår. Det framkommer också att pandemin försenat kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsarbete
Utvecklingsområde som lyfts av flera skolor är ett fortsatt arbete med rutiner och lärares
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dokumentation av extra anpassningar. Några skolor lyfter i samband med detta
förhoppningen om att den nya lärplattformen Unikum kommer att stödja lärarna i detta
arbete.

3.1.2

Elevers frånvaro i grundskolan f-9

Ange lärarnas rapporterade tid %
Andel elever med:

90.90
Flickor

Pojkar

Totalt

ogiltig frånvaro på minst 5%

4%

2%

3% (276)

ogiltig frånvaro som är större än 15 %

1%

1%

1 % (94)

sammanlagd frånvaro större än 5 %

73 %

sammanlagd frånvaro större än 15 %

19 %

Lärarnas rapporterade tid har ytterligare förbättrats, från 89,5 % till 90,90 %. Tydligare
rutiner och systematisk uppföljning har bidragit att registreringsgraden och därmed
kvalitetssäkringen av frånvarorapporteringen avsevärt förbättrats från läsåret 18/19 och
tidigare då den höll sig kring 75 %.
Andel elever i F-9 med ogiltig frånvaro på minst 5 procent är 3 %, vilket motsvarar 276
elever. För läsåret 2019/20 var motsvarande siffra 286 elever. Fördelat på kön är det 158
flickor och 118 pojkar, vilket kan jämföras med 2019/20 då flickorna var 144 och pojkarna
142. Andel fördelat utifrån kön är för flickor en tiondel högre än tidigare, för pojkarna har
den minskat med 3,6 % procentenheter. Det vill säga att antalet elever med ogiltig frånvaro
på minst 5% har minskat marginellt (10 elever)
Av dessa 286 elever har 94 en ogiltig frånvaro över 15 %, 42 flickor och 50 pojkar dvs
antalsmässigt ingen större skillnad mellan könen. Dessa 94 elever motsvarar för både
flickor och pojkar 1 % av respektive kön. Föregående läsår redovisades andelen elever med
ogiltig frånvaro högre än 20 %, vilket motsvarade 0,76 % av samtliga elever för detta läsår
är motsvarande siffra 0,87 % dvs aningen högre. Andelen elever i åk F-6 med ogiltig
frånvaro är marginell, det är elever i årskurs 7–9 som främst generar den ogiltiga
frånvaron.
Den sammanlagda frånvaron dvs anmäld frånvaro och ogiltig frånvaro tillsammans visar
på en mycket stor andel elever som haft en sammanlagd frånvaro på minst 5 %. Pandemin
har kraftigt ökat frånvaron pga. sjukdom eller riktlinjerna om att stanna hemma vid
symptom.
2021 svarade grundskolan på en omfattande enkät om frånvaro från Skolverket. En
jämförelse av ogiltig och sammanlagd frånvaro i olika procentuell utsträckning för varje
årskurs gjordes för höstterminen 2019 och höstterminen 2020. Det framkom att den ogiltiga
frånvaron var oförändrad och att det var elever i årskurs 7–9 som stod för majoriteten av
ogiltig frånvaro dvs samma mönster som beskrivs här ovan. När det gäller den
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sammanlagda frånvaron var det stor skillnad mellan terminerna, tex höstterminen 2019 var
det 39 elever i åk 1 med en frånvaro mellan 15–29 %, höstterminen 2020 var motsvarande
siffra 137 elever. Höstterminen 2020 påverkade pandemin frånvaro främst senare delen av
terminen då smittspridningen eskalerade i skolans verksamhet men även i samhället.
I övrigt beskriver skolorna att de använder sig av grundskolans riktlinjer för frånvaro och
Frånvarotrappan. Den ökade totala frånvaron tillskrivs helt och hållet pandemin där både
sjukdom och nationella riktlinjerna bidragit till att elever varit frånvarande tex för att de
haft symptom eller sjukdom i familjen. Skolor beskriver samband mellan frånvaro och
minskad måluppfyllelse. När det gäller lärarnas registreringsgrad finns det fortfarande
skolor där detta behöver förbättras, samt att skolans rutiner behöver omfatta hur
registrering sker tex då man tillfälligt tar in vikarier.
3.1.3 Kränkningar
Hösttermin
Antal

Vårtermin

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Anmälda
kränkningar

59

160

219

85

196

281

Kränkningar
enligt Skollagen

62

131

193

67

147

214

Efterkontrollerade
händelser

86

165

251

86

175

261

Flertalet skolor beskriver att de under läsåret arbetat med att revidera enhetens rutiner och
fortsatt att implementera de förvaltningsövergripande rutinerna för anmälning av
kränkningar via STELLA.
Det framgår att skolor arbetar aktivt med att förebygga kränkningar, de reflekterar kring
rutinerna, användandet av STELLA och annan dokumentation, riskmiljöer, insatser och
dess effekter på att motverka kränkningar och utvecklingsområden. Någon skola
reflekterar över att fler anmälningar görs men kopplar det till att de i större utsträckning
anmäls via STELLA. Detta är den helhetsbild som fås av skolornas beskrivningar gällande
kränkningar, vilket förefaller vara en stor bidragande orsak till detta läsårs siffror som ökat
markant i STELLA jämfört med föregående läsår. Mönstret mellan könen är oförändrat dvs
det är fortfarande pojkar som i större utsträckning är involverade i kränkningar. De flesta
kränkningar sker i F-6.
Antalet kränkningar som anges i underlaget för skolornas KR förefaller ökat jämfört med
föregående läsår, särskilt för vårterminen. Detta mönster avviker från föregående läsår där
de flesta anmälningar och kränkningar enligt skollagen sker på hösten, nu förefaller det
vara tvärtom. Detta kan vara en indikation på att implementeringen av de nya rutinerna
ger effekt på vårterminen när det gäller användningen av STELLA för att anmäla
kränkningar.
Några skolor menar att pedagogerna kan ha missat att rapportera in kränkningar, då
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dokumentationen oftast inte kan utföras i stunden men även att det finns incidenter som
felaktigt anmälts som elevtillbud.
De flesta incidenterna sker vid rast/utevistelse. Skolor förebygger detta genom fler personal
ute på rasterna, utbud av organiserade rastaktiviteter, personal närvarande vid
förflyttningar mellan lokalerna, personal närvarande vid av- och påklädning i samband
med utevistelse. Skolor anger att verbala kränkningar är vanligast och en del av dessa sker
utanför skoltid men leder till att de behöver omhändertas i skolan. Skolor beskriver en god
kommunikation

med

vårdnadshavare

vid

kränkningsärenden.

Det

framgår

av

huvudmannens plan mot kränkande behandling och diskriminering att samtal/möten med
elever och vårdnadshavare är den enskilt största åtgärden vid kränkningsärenden.
Flera skolor menar att antalet kränkningar minskat, några exempel på förebyggande
åtgärder som gett effekt är värdegrundsarbete på skol eller gruppnivå utifrån behov,
riktade resurser mot enskilda elever som utför flertalet kränkningar, flera skolor lyfter
koppling till NPF-problematik. Därutöver anges att man utvecklat och synliggjort
trygghetsteamens arbete, rörelsesatsningar, utbudet av planerade rastaktivereter, arbetet
med tillgänglig lärmiljö, använda schemaplanering för att sprida ut antalet elever som har
rast samtidigt.
Utvecklingsområden som anges av några skolor är:
•

Fortsatt implementering av användandet av STELLA

•

Använda STELLA för dokumentation dvs frångå skolans tidigare rutiner för
dokumentation vid kränkningsanmälningar och utredningar.

•

fortsätta

arbetet

kring

begreppen

konflikt,

kränkning,

trakasserier

och

diskriminering.
•

Fortsätta öka personalens kunskaper om normer som begränsar elevers lärande och
hur de kan motverkas

•

öka elevernas delaktighet

Några skolor lyfter att dokumentation och utredningsarbetet kan ta mycket tid i anspråk,
vilket ibland ses som onödigt. Konkret exempel på ärenden som utreds och hanteras via
STELLA handlade på en skola om ett bråk om en gunga eller om en kullek som gått
överstyr.
Skolan har en bredviddokumentation som förvaras inlåst. Denna dokumentation omhändertar
själva

utredningen

samt

uppföljningen.

Någon

efterlyser

en

gemensam

dokumentationsmall av åtgärder för hela grundskolan.
Den samlade bilden är att skolorna har fungerande rutiner för att omhänderta kränkningar
och att ett arbete pågår med att i större utsträckning anamma de förvaltningsövergripande
rutinerna kopplade till STELLA. Det framgår att utvärderingar och analyser av
likabehandlingsarbete och kränkningar genomförs, åtgärder kopplas till dess effekter och
utvecklingsområden identifieras. Oavsett om det tydligt framgår att skolorna i önskad grad
använder STELLA eller inte är det tydligt att det finns och pågår ett aktivt arbete för att
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förebygga och omhänderta kränkningar.
Flera skolor menar att det kan vara svårt att avgöra om ett ärende är en konflikt eller en
kränkning. Detta har lyfts av rektorerna och en utbildningsinsats sker under ht 2021 till
rektorerna,

därefter

behöver

i

dialog

med

rektorerna

avgöras

ifall

kompetensutvecklingsinsatser även behövs för övrig personal.
Även i år lyfts brister i systemet som kan vara bidragande orsak till att skolor inte fullt ut
använder STELLA för att dokumentera anmälningar, utredningar och uppföljningar. Detta
citat får sammanfatta det som framkommer ”I systemet STELLA kan inte förövarens namn
skrivas in vilket försvårar för pedagogerna när de ska dokumentera vad som har hänt. På skolan
finns underlag till utredningar som ska användas när kränkningar sker. Det blir tyvärr ett
dubbelarbete eftersom de dessutom ska dokumentera sedan i en digital anmälan som då inte får
innehålla förövarens namn utan den lokala utredningen måste också sparas på sidan om för att få
hela bilden. Det försvårar även för rektor som inte kan söka i systemet, för att få en helhetsbild av
vem/vilka som utför kränkningar och blir utsatt för kränkningar.”
Angående STELLA är det tydligt att den statistik den genererar fortsatt behöver användas
varsamt vid jämförelser mellan skolor. Det är angeläget att förvaltningen ser över
stödsystemet för skolorna när det gäller kränkningar, en strävan mot ett system som stödjer
skolornas dokumentation i hela processen kring kränkningar är önskemålet.
Under läsåret 2021/22 kommer grundskolan att i årshjulet fokusera på kränkningar genom
att kommunicera gällande rutiner, kollegialt utbyte mellan rektorerna samt utbildning för
rektorerna.
3.1.4

Aktiva åtgärder mot kränkande behandling

Skolornas kvalitetsrapporter ger exempel på förebyggande och främjande åtgärder på
organisations- grupp- och individnivå.
Åtgärder kopplas bland annat till de miljöer och situationer där risken för kränkningar är
störst, främst rastverksamheten. Åtgärderna beskrivs ge effekt främst med färre
kränkningar, ökad trivsel, bättre studiero. Flertalet av åtgärderna främjar arbetet med
tillgängliga lärmiljöer utifrån dess tre delar: sociala-fysiska och pedagogiska lärmiljön
Åtgärder som exemplifieras är:
•

Trygghetskartläggningar och Trygghetsteam

•

Rastverksamheten: utbud av planerade aktiviteter, utökat rastmaterial, ökad
bemanning

•

Hälsofrämjande aktiviteter: rörelsesatsningar, individstärkande aktiviteter

•

Ökad vuxennärvaro i omklädningsrum, elevernas kapprum, vid förflyttningar och
övergångar

•

Fadderverksamhet

•

utveckling av elevernas sociala kompetens tex kamratskap, relationsfrämjande
aktiviteter elev/elev, elev/vuxen, konflikthanteringsförmåga, nätetik, språkbruk

•

Värdegrundsarbete
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•

Kompetensutvecklingsinsatser:

stärka

lektionsstruktur

och

ledarskap

i

klassrummet; normer och genus; SPSM-NPF, tillgängliga lärmiljöer, kooperativt
lärande
•

Extern samverkan med socialförvaltningen, polisen, Friends, SPSM, kyrkan

•

Elevers delaktighet i olika forum: elevråd, klassråd, elevråd m.fl. Trivselregler
formas tillsammans med eleverna.

•

Några 7–9 skolor anger även disciplinära åtgärder för enskilda elever.
Exempel på åtgärder som planeras till läsåret 2021/22 är:

•

Rastverksamheten: Fortsatt arbete med pedagogiskt planerad rastverksamhet

•

Rörelsesatsningar

•

Vuxennärvaro i pojkarnas respektive flickornas omklädningsrum.

•

Trivselenkäter, trygghetsvandringar

•

Förstärka elevhälsoarbetet i klasser där behov identifierats.

•

Skolgemensamma aktiviteter (storsjung, friluftsdagar, fadderverksamhet)

•

Fler styrda aktiviteter i fritidshemmets verksamhet

•

Värdegrundsstärkande aktiviteter (trygghet, gemenskap, ansvar)

•

Temaveckor: mångkulturell, regnbågsvecka

Sammanfattningsvis finns sammantaget en stor kunskap och bredd kring åtgärder och dess
effekter. Dessa omhändertas och sprids i rektorsteamen som leds av områdescheferna,
kränkningar är ett fokusområde som omhändertas i grundskolans årshjul.
3.1.5

Kartläggning förskoleklass

Totalt 776 elever, varav 377 flickor och 399 pojkar
Ingen större avvikelse i resultat jämfört med föregående läsår, vilket är oväntat med tanke
på ett helt läsår som på olika sätt varit påverkat av pandemin.

Hitta språket
Antalet flickor som riskerar att inte nå målen har ökat från 7,5 % (27 elever) till 9,3 % (35
elever), andelen i behov av extra utmaningar minskat från 15,6 % (56 elever) till 12,2 % (46
elever). Jämfört med föregående år ligger pojkarna antalsmässig på samma nivå, men
procentuellt färre som riskerar att inte nå målen 12,5 % jämfört med 15,6 % föregående år.
Det är fler pojkar som riskerar att inte nå målen jämfört med flickorna, det är mindre
skillnad mellan könen när det gäller behov av extra utmaningar.

Hitta språket
Andel/antal elever
som riskerar att inte
nå de kunskapskrav
som minst ska
uppnås i årskurs 1
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Hitta matematiken
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

Andel/antal elever i
behov av extra
utmaningar
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och 3 i grundskolan

och 3 i grundskolan

Flickor

9,3 /35

12,2/46

8,2/31

10,6/40

Pojkar

12,5/50

11,0/44

7,8/31

12,8/51

Hitta matematiken
Inga större förändringar vare sig antalsmässigt eller procentuellt, förändringen i antal
varierar mellan 1 till 3 elever för både flickor och pojkar i samtliga mätvärden. Det är
fortsatt fler pojkar som riskerar att inte nå målen men även fler pojkar än flickor som är i
behov av extra utmaningar i matematik.
De flesta skolor har ingående beskrivit sitt arbete, det framkommer att arbetet är
systematiskt och möter Läsa-Skriva-Räkna garantin på ett tillfredsställande sätt.
Det finns ingen avvikelse i form av att någon skola har många elever som riskerar att inte
nå målen i svenska och/eller matematik. Däremot framgår det att det är större skillnad
mellan pojkar och flickor i Hitta språket än i Hitta matematiken, språkutveckling med
koppling till läsförståelse är en framgångsfaktor för att lyckas i skolan. Däremot finns det
på de allra flesta skolorna elever som behöver extra utmaningar, detta kan vara något som
särskilt följs upp när det gäller hur dessa elevers behov möts.
3.1.6

Bedömningsstöd årskurs 1

Svenska - Läsutveckling

Svenska - skrivutveckling

Matematiktaluppfattning

Flickor/Pojkar/Totalt

Flickor/Pojkar/Totalt

Flickor/Pojkar/Totalt

Alviksskolan

100 – 80 - 93

100 – 80 - 93

100 - 100 -100

Antnässkolan

89 – 100 - 94

11 - 29 - 19

67 – 86 - 75

Avanskolan

33 - 67 - 100

33 - 67 - 100

33 - 67 - 100

Benzeliusskolan

100 - 88 - 94

100 – 88 - 94

100 - 94 - 97

Boskataskolan

91- 100 - 97

73 – 73 - 73

91 – 91 - 91

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Furuparksskolan

95 – 93 - 92

95 – 93 - 92

100 – 96 - 98

Hedskolan

86 – 25 - 53

100 – 88 - 93

57 – 75 - 67

100 – 100 - 100

100 – 100–100

100-100-100

100 – 87 - 92

100 – 87 - 92

100 – 100 - 100

Mariebergsskolan

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Montessoriskolan

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

Måttsundsskolan

100 – 100 - 100

100 - 100 - 100

100 - 100 - 100

Skola
Procent

Ersnässkolan

Klöverträskskolan
Mandaskolan
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Svenska - Läsutveckling

Svenska - skrivutveckling

Matematiktaluppfattning

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

69 - 87 - 76

Persöskolan

100 – 80 - 91

92 – 60 - 77

100 – 100 - 100

Porsöskolan

94 – 92 - 93

94 – 67 - 82

87 – 93 - 89

Rutviksskolan

91 – 100 - 96

91 – 100 - 96

91 – 100 - 96

Råneskolan

96 – 95 - 96

96 – 95 - 96

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

90 – 94 – 92

95 – 93 – 94

96 – 94 – 95

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

100 – 100 - 100

91 – 92 – 2

96 – 89 – 92

87 – 97 – 93

Ängskolan

100 – 86 – 93

100 – 86 – 93

100 – 93 – 96

Öhemsskolan

94 – 100 – 97

94 – 100 – 97

100 – 100 - 100

Örnässkolan

75 – 80 – 78

60 – 67 – 63

56 – 88 – 71

Östra skolan

83 – 74 – 77

83 – 74 – 77

92 – 74 – 81

Skola
Ormbergsskolan

Sunderbyskolan
Svedjeskolan
Tallkronanskolan
Tunaskolan f-3 (inkl. Borg)

Inga större förändringar har skett utifrån helheten, på de flesta skolorna någon enstaka elev
som inte uppnått kravnivån för åk 1 om resultatet är lägre än föregående läsår. Det finns
naturligtvis även skolor där resultaten ökat, lyfter särskilt Svedjeskolan där resultaten i
svenska ökat till över 90 % jämfört med läsåret 2019/2020 där motsvarande andel var under
70%. Det finns några avvikande resultat där skolornas lyfter följande förklaringar:
•

Få elever i årskurs 1 medför att enstaka elev ger ett stort procentuellt genomslag tex
för Avanskolan gäller resultatet för tre elever

•

När bedömningsstödet görs tidigt på hösten sept/okt har inte undervisningen
hunnit med samtliga delar som bedömningsstödet mäter, vilket resulterar i att
eleverna inte klarar alla delar.

Det framgår också att undervisningen planeras utifrån resultatet av bedömningsstödet,
vilket leder till att fler elever når kravnivån innan läsåret är slut allt enligt intentionen med
Läsa-Skriva-Räkna garantin.
3.1.7

Nått kravnivå för årskurs 3

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

Eng

IDH

Ma

Mu

Alvik

100/21

100/21

100/21

95/20

100/21

Antnäs

100/21

100/21

100/21

90/19

Avan

100/7

100/7

100/7

Benzelius

96/24

92/23

96/24
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SL

SO

SV

SvA

TK

100/21

95/20

95/20

100/21

100/21

100/21

100/21

86/18

100/21

100/7

100/7

100/7

100/7

84/6

100/7

96/24

96/24

80/20

96/24

88/22

96/24
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Bild

Eng

IDH

Ma

Mu

SL

SO

SV

Boskatan

100/40

98/39

98/39

83/33

Ersnäs

100/15

100/15

100/15

100/40

83/33

95/38

98/39

9839

100/15

100/15

100/15

100/15

100/15

100/15

100

98

100

100

100

100

100

96

100

100

Hed

100/24

100/24

98/23

100/24

100/24

100/24

100/24

100/24

100/4

100/24

Klöverträsk

100/6

83/5

100/6

67/4

100/6

100/6

67/4

Manda

100/18

100/18

100/18

95/17

100/18

100/18

100/18

100/18

Marieberg

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

100/22

91/20

Montessori

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tuna

98/64

97/63

98/64

85/55

98/64

97/63

95/62

90/43

65/11

98/64

Måttsund

100/11

100/11

81/9

91/10

100/11

100/11

100/11

100/11

---

100/11

Ormberget

100/40

100/40

100/40

92,5/40

100/40

100/40

100/40

95/39

0/1

100/40

Persön

100/22

91/20

100/22

91/20

100/22

100/22

91/20

91/20

Porsö

100/33

100/33

97/32

97/32

100/33

97/32

100/33

89/24

Rutvik

100/20

100/20

100/20

85/17

100/20

100/20

100/20

90/18

Råneå

100/34

100/34

100/34

85/34

100/34

100/34

100/34

93,6/28

Sunderby

100/75

100/75

100/75

92/69

100/75

100/75

100/75

96/72

Svedje

96/47

90/44

96/47

71/35

92/45

100/49

90/44

84/41

Tallkronan

100/34

100/34

100/34

94/32

97/33

100/34

100/34

100/34

Äng

96/25

100/26

100/25

73/19

100/26

100/25

96/25

96/25

Öhem

100/42

97,6/41

100/42

97,6/41

100/42

100/42

97,6/41

97;6/41

Örnäset

100/17

100/17

100/17

88/17

100/17

94/17

100/17

88/17

100/3

100/17

Östra

100/31

100/31

80/25

81/25

97/30

94/29

100/31

37/3

100/31

Furupark

SvA

TK

100/6
0/1

100/18
100/22

100/22
80/5

100/33
100/20

66.6/6

100/34
100/75

25/12

92/45
100/34

50/2

100/2
97,6/41

Måluppfyllelsen är generellt fortsatt hög. Ämnen med flest förändringar är matematik och
svenska. I matematik och svenska är det nästan lika många skolor som höjt
måluppfyllelsen som sänkt den, förändringarna baseras i de flesta fall på enstaka elev och är
mycket små. Undantagen är Ängskolan och Svedjeskolan där måluppfyllelsen sjunkit från
över 90 % till under 80 % i matematik, båda skolor beskriver insatser för att stödja elevernas
lärande och öka måluppfyllelsen. Det är även två skolor som i beskrivningen av pandemins
påverkan menar att periodvis stor frånvaro hos både elever och lärare påverkat
verksamheten på olika sätt, vilket kan vara en bidragande orsak till lägre resultat. I svenska
är resultatet detsamma, ökat och minskat i samma utsträckning. På flertalet av skolorna är
antalet elever i årskurs 3 förhållandevis litet vilket medför att få elever som inte når
kunskapskraven ger stor procentuell effekt.
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Skolornas kvalitetsrapporter visar att skolorna aktivt arbetat med stödinsatser för elever
som riskerar att inte nå målen, trots detta lyckas inte alla elever nå målen i samtliga ämnen.
Orsaker till att elever inte uppnått kravnivå för åk 3 anges av flera främst vara läs- och
skrivsvårigheter, utländsk bakgrund där elever inte hunnit få tillräckliga kunskaper i
svenska språket. Vidare lyfter skolor även att frånvaro hos lärarna påverkat stödet till
eleverna, svårigheten att få vikarier har medfört att specialpedagoger tagit klassen då
ordinarie lärare varit sjuk. Det är tydligt att pandemin påverkat verksamheten, om än i
varierande grad på skolorna. Frånvaro hos både elever och lärare har påverkat måluppfyllelsen. Mer att läsa om pandemins konsekvenser finns i avsnittet 3.3.2.

3.1.8

Nationella prov i årskurs 3

Nationella prov i Svenska årskurs 3
Delprov

Antal elever

Antal som uppnått
kravnivån

Andel godkända %

Resultat delprov A

667

634

95

Resultat delprov B

671

647

96

Resultat delprov C

672

630

93

Resultat delprov D

665

633

95

Resultat delprov E

665

630

94

Resultat delprov F

662

629

95

Resultat delprov G

669

620

92

Resultat delprov H

663

641

96

Uppgifterna bygger på skolornas inrapporterade uppgifter i Stratsys.

Vid jämförelse med 18/19 då nationella proven senaste gjordes har samtliga delprov utom
två bättre resultat, delprov A har minskat en procentenhet till 95% och delprov B med 4
procentenheter till 96%. Delprov C handlar om förståelse av en faktatext, delprov G är en
skrivuppgift och bedömer stavning och interpunktion.
Sammanfattningsvis fortsatt hög andel elever som klarar respektive delprov. Ingen
avvikelse som behöver lyftas vid jämförelse mellan skolor.
Inga nationella prov genomfördes föregående läsår, 2019/20, Skolverket ställde in samtliga
pga. pandemin.
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Nationella prov i Svenska som andraspråk åk 3
Prov

Antal elever

Svenska SvA-elever

Andel godkända
31

76

Uppgifterna bygger på skolornas inrapporterade uppgifter i Stratsys.

Under läsåret har åtta skolor rapporterat i Stratsys att de haft SvA-elever som genomfört
nationella prov i svenska. I skolornas analyser kan man utläsa att nyligen invandrade
elever har särskilt svårt att klara proven, två skolor anger att de haft en nyanländ elev som
inte gjort nationella prov i svenska. Skolor beskriver också en tydlig utveckling över tid för
eleverna, någon exemplifierar riktat arbete med läsförståelse.
Inga nationella prov genomfördes föregående läsår, 2019/20, Skolverket ställde in samtliga
pga. pandemin.
Nationella prov Matematik åk 3
Delprov

Antal elever

Antal som uppnått
kravnivån

Andel godkända %

Resultat delprov A

713

678

95

Resultat delprov B

718

646

90

Resultat delprov C

715

666

93

Resultat delprov D

719

665

92

Resultat delprov E

714

642

90

Resultat delprov F1

718

639

89

Resultat delprov F2

717

528

74

Resultat delprov G1

716

648

90

Resultat delprov G2

716

646

90

Andelen elever som klarar respektive delprov har samma mönster som tidigare, då
närmast att jämföra med läsåret 2018/19 då nationella prov senast genomfördes. 2019/20
inställt pga. pandemin. Majoriteten av skolorna ser ingen skillnad mellan flickors och
pojkars resultat vilket även framkommit tidigare läsår. Delproven är inte helt jämförbara
från det ena året till det andra utifrån innehållet. Det som framkommer är att skriftliga
räknemetoder är det som fortsatt har lägst andel elever som klarat, särskilt delprov F2 med
subtraktion. Det flertal skolor nämner i sina analyser är att skriftliga räknemetoder och
problemlösning är det som elever har svårast för. Skolor beskriver även att de utifrån
tidigare resultat gjort insatser av vilka de nu ser resultat. Andra har identifierat
utvecklingsområden att fokusera på kommande läsår. Några skolor nämner även
matematiksatsningen Tänka-Resonera-Räkna F-3 och har förhoppningar om att den bidrar till
elevernas kunskapsutveckling. I övrigt vid jämförelse med 2018/19 är resultaten för delprov
A, B oförändrat. C, D, E, G2 har minskat med 1–2 procentenheter. Störst förändring ser vi i
delprov F2 som minskat från 84 % och delprov G1 som minskat från 96 %.
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Orsaker som anges till att elever inte klarar delprov är främst inlärningssvårigheter och
språklig förmåga men någon nämner även att man inte haft kontinuitet av lärare.
Tillkommer att verksamheten under läsåret varit utsatt för pandemin, periodvis frånvaro
hos både elever och lärare. Snabba omställningar av planerad undervisning vid frånvaro av
lärare och brist på vikarier har medfört att lärare till klass prioriterats och stöd till
enskild/grupp av enskilda elever har ibland därmed ibland uteblivit.
Nämnas bör att Furuparkskolans resultat saknas i sammanställningen. På grund av
branden som drabbade skolan våren 2021 finns det inte några resultat sammanställda av
delproven i matematik. Men skolan nämner att de har höga resultat i matematik och att
endast några elever missade något delprov.
3.1.9

Läsa-, skriva-, räknagaranti

Det framkommer tydligt att skolorna arbetar systematiskt med Läsa-skriva-Räkna garantin
och att samtliga moment som krävs för att garantin ska vara uppfylld ingår i deras arbete.
Skolverket har ett omfattande stöd om garantin och det framkommer att det finns några
skolor som under läsåret tagit del av Skolverkets och SPSM:s webbutbildning om garantin.
I garantin ingår att använda de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass,
bedömningsstöden för årskurs 1 och nationella proven för årskurs 3. Samtliga dessa följs
upp i grundskolans kvalitetsrapport. Någon enstaka skola använder sig även av
Skolverkets frivilliga bedömningsstöd för årskurs 2, vilket bör följas upp för att ta del av
deras erfarenheter.
Resultaten omhändertas och undervisningen kompletteras med att möta de behov som
framkommer på individ eller gruppnivå. Flera skolor nämner specifikt att undervisningen i
förskoleklass har utvecklats och anpassats utifrån de resultat som framkommit från
kartläggningarna. En bidragande orsak till detta är troligen att garantin föreskriver att
bedömning av elevens kunskaper och kunskapsutveckling ska ske i samråd med
specialpedagogisk kompetens samtidigt som kartläggningsmaterialen ger lärarna i
förskoleklass stöd i att utforma undervisningen. Specialpedagoger stödjer lärarna i
förskoleklassen med att anpassa undervisningen utifrån kartläggningarnas resultat både på
individ och gruppnivå. Garantin innebär även systematiska uppföljningar av kunskaper
och insatta åtgärder och även i detta ska specialpedagogisk kompetens vara involverad.
Även överlämningar vid byte av lärare ingår som en del av garantin.

VO Grundskola, Kvalitetsrapport

19(57)

Det framgår att skolor ser resultat av det systematiska arbetet med Läsa-skriva-räkna
garantin. De beskriver att de får stöd i resultaten och i ett tidigt kan sätta in extra
anpassningar och specialpedagogiskt stöd vilket leder till att fler elever når
kunskapskraven men även att elever med behov av utmaningar identifieras.
De ingående delarna i garantin beskrivs ta mycket tid i anspråk att genomföra och kräver
samverkan mellan lärarna men ett mervärde beskrivs i och med det stöd de ger för lärarna
att utforma undervisningen, stödet till eleverna och vid bedömning av elevernas
kunskaper. Någon skola menar att materialen ”ger inte så många nya insikter” men
beskriver att resultatet används till att utforma undervisningen.
Det framgår att Läsa-skriva -räkna garantin är implementerad i verksamheten. Det är positivt
att ta del av skolornas beskrivningar av hur de ser att Läsa-skriva -räkna garantin bidrar till
ökad måluppfyllelse genom att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd för att nå
kunskapskraven eller i behov av utmaningar och därtill bidra till att utveckla undervisningen.
3.1.10

Grundskola årskurs 6

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

Andel
med EA

BI

96,7

1,4

Bild

97,9

1,2

-

F

D

C

B

1,9

23,6

24,8

28,5

13,0

6,7

13,18

0,8

16,5

25,4

31,9

15,8

8,3

13,87
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ÄMNE

Andel
med EA

ENG

94,9

0,8

FY

96,6

GE

-

F

Genomsnittlig
betygspoäng

E

D

C

B

A

4,3

12,0

15,8

23,8

21,8

21,5

14,65

1,5

1,9

27,0

23,0

26,3

13,7

6,5

13,03

97,7

0,8

1,4

19,9

22,0

27,1

19,3

9,4

13,95

HI

97,9

0,6

1,5

23,2

18,9

28,8

15,6

11,4

13,94

HKK

98,1

0,5

1,4

13,7

25,2

37,8

17,7

3,7

13,95

IDH

94,3

0,9

4,8

10,4

16,5

32,3

21,5

13,6

14,27

KE

96,1

1,4

2,5

35,5

22,5

20,4

11,8

6,0

12,49

MA

92,7

0,7

6,6

26,8

21,5

20,1

12,9

11,4

12,70

MU

98,1

1,4

0,5

15,0

20,1

34,1

16,3

12,5

14,34

NO

95,8

0,7

3,5

21,8

18,3

31,0

16,9

7,7

13,37

RE

97,1

1,6

1,3

23,4

20,1

30,6

12,9

10,1

13,52

SH

97,6

1,1

1,3

24,1

19,5

27,8

16,7

9,6

13,70

SLTM,
SLTM

98,3

1,1

0,7

14,8

31,3

33,3

12,7

6,1

13,75

SO

96,0

0,6

3,4

24,7

13,8

29,3

17,8

10,3

13,53

SV

94,4

0,8

4,7

17,2

20,7

30,6

17,5

8,3

13,37

SvA

70,3

2,7

27,0

37,8

18,9

8,1

5,4

0,0

8,18

TK

97,1

1,3

1,6

26,3

22,9

32,1

11,4

4,4

13,08

Läsåret 2019/2020 minskade andelen E-A i så gott som alla ämnen, vilket troligtvis berodde
på att verksamheten inte hann ställa om för pandemin som drabbade skolan och samhället
vårterminen 2020. Glädjande är att andelen betyg E-A under vårterminen 2021 har ökat
från 95,3 % till 95,7 % när det gäller samtliga betyg. En ökning har skett inom samtliga
ämnen förutom musik (-0,3) och svenska (-1.8), Hkk ligger kvar på samma nivå som
föregående läsår. Måluppfyllelsen i svenska bör särskilt uppmärksammas då den sjunker
för andra året i rad. I övriga ämnen varierar ökningen från 0,1 till 2,5 procentenheter, snittet
ligger på 1,1 procentenhets ökning. Störst ökning med strax över 2 procentenheter har
biologi, fysik och NO-blocket.
Jämfört med nationella resultat uppnår Luleås elever i samtliga ämnen i högre grad
kunskapskraven E-A. I jämförelse med övriga kommuner placerar sig Luleås kommunala
skolor bland de 25 % bästa i Sverige avseende andelen elever med minst E och betygspoäng
i matematik och svenska. Men däremot i SvA där måluppfyllelsen minskat från 70,7 till 69.7
placerar sig resultatet i mellanskiktet av Sveriges kommuner. (Kolada)
När det gäller den genomsnittliga betygspoängen har den ökat i 14 av 19 ämnen jämfört
med vt 2020. Ämnen med några tiondelar lägre betygspoäng jämfört med föregående läsår
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är biologi, idrott, kemi, matematik, SvA.
När det gäller blockbetygen i NO och SO som tidigare uppmärksammats pga. att
blockbetygen haft lägre genomsnittlig betygspoäng än vart och ett av de ingående ämnena
har det skett förändringar inom NO-ämnena. NO-blocket har nu högre genomsnittlig
betygspoäng än kemi, fysik, biologi och teknik. Däremot är det fler elever som uppnått
betygen A-E för respektive ämne än för blockbetyget i NO.
När det gäller SO är den genomsnittliga betygspoängen för SO-blocket fortsatt lägre än för
de enskilda ämnena Sh, Ge och Hi men ämnet religion ligger den på samma nivå som
blockbetyget i SO. En jämförelse av andelen E-A betyg, visar att SO-blockbetyget har färre
E-A betyg i jämförelse med dess respektive ingående ämne. Det förefaller som att elever
som får blockbetyg i större utsträckning inte når målen i jämförelse med elever som får
ämnesbetyg.
En jämförelse av betyg mellan flickor och pojkar visar att fler flickor uppnår E-A i samtliga
ämnen förutom idrott, skillnaden är i snitt 1,6 procentenheter. Skillnaden mellan flickor och
pojkar är minst i idrott 0,3 procentenheter, följt av SVA 0,6, Bild 0,7, Mu 0,7. Störst skillnad
är det i svenska med 2.8 procentenheter (flickor 97,9 % pojkar 95,1 %) följt av NOblockbetyg med en skillnad på 2,1 procentenhet. Flickorna har högre betygspoäng i
samtliga ämnen. Denna skillnad mellan flickors och pojkars betyg i respektive ämne finns
även i det nationella resultatet.
Föregående år var skillnaden i SvA stor mellan flickor och pojkar men har minskat från 18,1
till 0,6 procentenheter när det gäller andelen betyg E-A. Detta ska ses mot bakgrund att
elever som läser SvA utgör en liten grupp av elever (37), vilket medför att några avvikande
resultat kan påverka stort vid procentuell jämförelse.
Skolor lyfter följande orsaker till att eleverna inte nått målen i önskad utsträckning:
•

det särskilda stödet har påverkats negativt av hög sjukfrånvaro bland personalen
pga. pandemin

•

finns en tydlig koppling till mycket hög frånvaro

•

elever med låga förkunskaper som relativt nyligen börjat på skolan.

•

Att andelen F i idrott och hälsa främst beror på att eleven inte kan simma.
Pandemiåret har inte gett de bästa förutsättningarna för simträning, någon skola har
haft lovsimning under sport-och påsklovet vilket bidragit till fler elever med minst
E i betyg.

•

de som riskerade att inte få betyg har fått extra stöd och anpassningar men har ändå
inte nått godkända betyg

•

brister i språkliga kunskaper tex pga. att elever är nyanlända och /eller har annat
modersmål

•

en skola anger arbete med insatser i två av klasserna pga. bristande studiero.

•

upprepade lärarbyten kan påverka lärandet och lärandemiljön negativt.

I bedömningsarbetet anger flera skolor att de använt sig av Skolverkets Bedömningsstöd som
erbjöds skolorna då nationella proven för åk 6 ställdes in pga. pandemin.
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Fler skolor bedöms göra djupare analyser av resultaten genom att jämföra resultat inom
årskurser dvs mellan klasser och kön och gör bedömningar av troliga orsaker till skillnader
i måluppfyllelse. Det kan tex vara att en klass har någon/några elever med stor frånvaro,
stabilt med personal och få vikarier, ett systematiskt arbete med tillgänglig lärmiljö
påverkar elevernas trygghet och undervisningen positivt.

3.1.11

Antal elever med betyg grundsärskola årskurs 6
Antal flickor
med betyg

Årskurs 6

Antal pojkar
med betyg

2

0

Antal elever
med betyg

Totala antalet
betyg flickor

2

Totala antalet
betyg pojkar

2

0

Av de elever som fullbordat studier i mellanstadiet efter ämnen i grundsärskolan är det två
av tre som väljer att begära ut betyg. Det är i högre grad flickor än pojkar som väljer betyg
vilket med så lågt elevantal är svårt att föra några allt för långtgående resonemang kring.
3.1.12

Behörighet och meritvärde årskurs 9

Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram

Luleå kommun

Flickor

Pojkar

Totalt

87,3

90,1

88,7

Andelen behöriga till gymnasiet fortsätter att öka, från 88% föregående år till 88,7 % när det
gäller behörigheten till yrkesprogram (SCB). Behörigheten nationellt är 86,2 % för samtliga
huvudmän (Skolverket). Luleå kommuns skolor presterar fortsatt bland de 25 % bästa
kommunerna när det gäller gymnasiebehörighet (Kolada). Nyckeltal där nyinvandrade och
elever med okänd bakgrund exkluderas visar att gymnasiebehörigheten är 90,3 % för 2021
och hör även för detta urval till de 25 % bästa kommunerna (Kolada).
Trots att det faktiska värdet för gymnasiebehörigheten har ökat har det modellberäknade
värdet som presenteras i Kolada av SKR sjunkit från -0,6 till -1,3 jämfört med 2020, dvs om vi
utgår från ett nollvärde indikerar ett negativt värde att utifrån förutsättningarna finns det
utvecklingspotential. Modellberäknade värdet är ett utvecklingsnyckeltal framtaget av SKR
där kommunerna jämförs med varandra och där hänsyn tagits till bakgrundsfaktorerna
ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år i Sverige), föräldrars utbildningsnivå, kön
samt andel elever med okänd bakgrund (elever som ej hunnit bli folkbokförda).
Statistiken som presenteras framöver är hämtad från Skolverket.
En stor förändring har däremot skett när det gäller behörighet utifrån kön. Pojkarnas
behörighet är nu högre än flickornas, ökat från 86,6% till 90,1 % dvs en stor förändring.
Flickornas har sjunkit från 89,3 till 87,3 även det en stor förändring. Skillnaderna mellan
flickors och pojkars gymnasiebehörighet är storleksmässigt oförändrad. I detta är det svårt
att dra slutsatser om orsaker men en bidragande orsak kan vara att när undervisningen
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anpassats till pandemin kan det ha påverkat flickor och pojkar olika, mönstret är likartat för
riket och med kommungruppen Större städer.
Skolinspektionen publicerade ht 2021 en slutrapport om Fjärr- och distansundervisningens
konsekvenser i högstadiet och gymnasieskolan. De eventuella skillnader mellan könen som lyfts i
rapporten är att Flickor har i något lägre grad upplevt att deras behov av stöd uppmärksammats av
läraren och i högre grad upplevt en försämrad hälsa till följd av undervisningen på distans. Likaså
framträder att flickor tycks uppleva ökad stress medan pojkar i större utsträckning tycks vara
påverkade av förlorad motivation och lågt engagemang för studierna. (Skolinspektionen, s. 71, 2021)
Skolinspektionens har under 2021 även publicerat ett PM om Fjärr-och distansundervisning
specifikt i grundskolan (Diarienr 400-2021:1105) i vilken det i rektors- och elevintervjuerna
framgår att elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när
undervisningen sker på distans. Eleverna har svårare att tillgodogöra sig innehållet samt att
det är svårare att be om hjälp och få stöd när man inte träffas fysiskt. Det som framkommer i
dessa rapporter stämmer väl med det som skolorna beskriver om pandemins konsekvenser.

På skolnivå framkommer att två av de fyra socioekonomiskt tyngre skolorna även detta
läsår förbättrat gymnasiebehörigheten, Råneskolan och Hertsöskolan. Råneskolan från
82,6 % till 87,5 % och Hertsöskolan från 82,1 % till 86,4 %, vilket för båda skolorna är en stor
förbättring. Troliga orsaker är att riktade insatser gett effekt men även att andelen
nyinvandrade

minskat.

Tillkommer

föräldrars

utbildningsnivå

som

en

känd

påverkansfaktor, andelen elever med föräldrar med högst en gymnasial utbildning har ökat
för Hertsöskolan och minskat för Råneskolan dvs ingen tydlig koppling då Hertsöskolan
lyckats höja resultaten med 4,3 procentenheter. För Tunaskolan är gymnasiebehörigheten
något lägre 81,3 % jämfört med 83,3% 2019/20, för Örnässkolan 87,9% jämfört med 88,3%.
För Bergskolan (91,8), Björkskataskolan (92,5) och Stadsöskolan (94,0) är det ca 3
procentenheter fler elever som når gymnasiebehörighet jämfört med föregående läsår. För
både Bergskolan och Björkskataskolan har andelen elever med föräldrar med högst en
gymnasial utbildning minskat med 12,1 respektive 17,3 procentenheter. Avvikelse för
läsåret ses på Montessoriskolan med en behörighet under 80 %. Skolans analys visar att det
fanns flertal elever som av olika anledningar inte uppnådde gymnasiebehörighet trots
interna och externa insatser. Ett relativt litet elevunderlag medför även att få elever ger ett
stort procentuellt utslag. Residensskolan och Kråkbergsskolan har något lägre gymnasiebehörighet jämfört med läsåret 2019/20.
Av intresse vid jämförelse av gymnasiebehörighet är att ta del av statistik där
nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund exkluderas i statistiken, dvs elever som
bott i Sverige högst 4 år samt de som ännu inte är folkbokförda i Sverige. Denna elevgrupp
är ojämnt fördelad mellan skolorna och påverkar skolornas resultat. Skolverkets statistik
visar att gymnasiebehörigheten för Luleås kommunala skolor då denna elevgrupp
exkluderas är 90,3 %, för flickor 89,2 % och för pojkar 91,3 %. Detta innebär att vi följer det
nationella mönstret dvs att nyinvandrade inte i lika utsträckning når gymnasiebehörighet.
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Denna elevgrupp påverkar statistiken i stor utsträckning för vissa skolor, tydligaste
exemplet är Tunaskolan med störst andel elever med utländsk bakgrund där skillnaden är
märkbar. Då nyinvandrade exkluderas i statistiken är Tunaskolan (85%) näst efter
Björkskataskolan (89,2%) den skola där flest elever uppnår kunskapskraven E-A i samtliga
ämnen, vilket kan jämföras med kommunsnittet på 80,9 %. Även Tunaskolans behörighet
till gymnasiet hamnar på över 90 % då nyinvandrade elever exkluderas i statistiken. För
Örnässkolan del är motsvarande siffra 89,7 % jämfört med 87,9% då alla elever ingår. För
Hertsöskolan 87,3 % jmf med 86,4 % för samtliga elever. Även för Bergskolan,
Montessoriskolan och Residensskolan är gymnasiebehörigheten 1–2 procentenheter högre
då nyinvandrade exkluderas i statistiken, naturligtvis påverkas siffrorna av antalet
nyinvandrade på respektive skola men även av deras tidigare skolbakgrund.
För att jämföra undervisningens kvalitét för nyinvandrade elever kan en indikation ges av
att jämföra nyckeltal för behörighet till gymnasiet när det gäller samtliga elever och
samtliga elever exkluderat nyinvandrade och de med okänd bakgrund. I tabellen här nedan
ser vi att Luleå kommun har minst skillnad jämfört med urvalet mellan dessa nyckeltal
över de tre senaste åren, vilket indikerar att i Luleå kommun lyckas nyinvandrade i större
utsträckning nå gymnasiebehörighet.

Skillnaden i gymnasiebehörighet mellan samtliga elever och då nyinvandrade
exkluderas i statistiken (procentenheter)
2019

2020

2021

Luleå

4,1

2,5

1,6

Riket, kommunala skolor

4,2

3,5

2,6

Större stad, kommunala
skolor

4,2

3,4

2,5

Vidare är föräldrarnas utbildningsnivå är en nationellt väl känd påverkansfaktor för elevers
måluppfyllelse, så även i Luleås grundskolor. Behörigheten till gymnasieprogram är för
elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning 94,8 % och för de med högst
gymnasial utbildning 75,6 %. Även för meritvärdet är det stor skillnad 188,0 jämfört med
247,6. I denna statistik ingår även nyinvandrade och de med okänd bakgrund.
Hertsöskolan är den skola med störst andel elever med föräldrar som har högst en
förgymnasial utbildning 51,5 %, vilket är en ökning från 2020 där motsvarande siffra var
45,5 %. Men oavsett detta har Hertsöskolan i år ökat behörigheten till gymnasiet, vilket är
glädjande. Hertsöskolan följs därefter av Tunaskolan 40,9 %, Råneskolan 38,5 % och
Örnässkolan 36,8 %. Högst andel med eftergymnasial utbildning har Kråkbergsskolan
82,7%, Björkskataskolan 80,0% och Residensskolan 79,2%.
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Källa: Skolverket
Samtliga

Andel
behöriga till
Antal gymnasiet
elever yrkesprogr
2021 2021 (2020)

Andel
behöriga
yrkesprog
2021 exkl.
nyinvandrade
och okänd
bakgrund

Andel behöriga
Andel elever yrkesprog.
- föräldrar
2021-föräldrar
med högst gy med högst gy
utbildning
utbildning

Andel behöriga
till yrkesprogr
2021 - föräldrar
med
eftergymnasial
utbildning

Åk 9 andel
elever
svensk
bakgrund
2021

Årskurs 9
Antal elever
som läst SvA
20/21

726

88,7 (88)

90,3

29,4

75,6

94,8

88

40

Bergskolan

98

92 (89)

93,8

28,1

81,5

´100

92

3

Björkskataskolan

106

93 (89)

93,1

20

76,2

´100

92

5

Montessoriskolan

40

78 (´100)

79,5

..

..

78,8

88

2

Residensskolan

78

89 (90)

89,3

20,8

..

´100

91

2

Stadsöskolan

83

94 (91)

94

31,7

´100

´100

94

2

Hertsöskolan

66

86 (82)

87,3

51,5

79,4

´100

80

7

Tunaskolan

48

81 (83)

´100

40,9

´100

´100

67

14

Råneskolan

40

88 (83)

87,2

38,5

´100

´100

90

1

Kråkbergsskolan

76

88 (´100)

88,2

17,3

´100

91,9

93

0

Örnässkolan

91

88 (88)

89,7

36,8

65,6

100

79

4

Förklaringar: Data som baseras på färre än 10 elever två prickar .. ; ´100 betyder 1-4 elever som ej är behöriga. Elever med svensk bakgrund är
elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige.

Statistiken över föräldrarnas utbildningsbakgrund kan skifta mycket mellan läsåren, tex
andelen föräldrar med förgymnasial eller gymnasial utbildning för Björkskataskolan var
37,3% 2020 till att 2021 vara 20,0 %, detta är en faktor som kontinuerligt förändras och bör
tas i beaktande. Ett annat exempel är Stadsöskolan där andelen med högst gymnasial
utbildning ökat från 24,2% till 31,7% men skolan har ändå lyckats öka andelen behöriga till
gymnasieskolan.

Sammanfattningsvis: gymnasiebehörigheten fortsätter att öka totalt sett men behörigheten
per kön har förändrats, större andel pojkar än flickor når gymnasiebehörighet vilket är ett
trendbrott. Av redovisningen här ovan framgår att skolor i varierad utsträckning påverkas
av socioekonomi, men att det finns en fortsatt positiv trend av gymnasiebehörigheten i flera
av de prioriterade skolor.
Väl kända faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund påverkar
resultaten på skolorna men förändringar i dessa faktorer ger inte alltid förväntad
resultatutveckling, tex ökar gymnasiebehörigheten på Hertsöskolan och Stadsöskolan även
om andelen föräldrar med högst gymnasieutbildning ökat på skolorna. Det framgår även
tydligt att Luleå kommuns grundskolor har likartat mönster som riket när det gäller
bakgrundsfaktorernas inverkan på hur väl eleverna lyckas i skolan.
Men denna utökade analys av gymnasiebehörighet framgår att det är angeläget att vid
jämförelser mellan skolor använda kompletterande statistik för en holistisk bild för
kvalitativa jämförelser av skolor exempelvis vid prioritering av insatser.

Meritvärde årskurs 9
Flickor
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Pojkar

Totalt

26(57)

Luleå kommun

Flickor

Pojkar

Totalt

242,9

216,3

229,2

Meritvärdet för totalen är oförändrat från föregående läsår med 229,2 meritpoäng.
Skillnaderna mellan lägsta och högsta meritvärde för skolor har fortsatt att minska, om än
marginellt om vi utgår från att det lägsta meritvärdet ökat från 211,0 till 212,2. Om vi
bortser från att det högsta meritvärdet sjunkit i jämförelse med föregående läsår har
skillnaderna mellan lägsta och högsta meritvärde minskat från 42,3 till 28.7 meritpoäng
2021. (Skolverket)
En jämförelse med nationella resultat visar att snittet för Luleås grundskolor fortfarande
befinner sig bland de 25 % bästa kommunerna, men endast några tiondelar tillgodo till
mellanskiktet. Snittet för samtliga kommuner är 226,8 meritpoäng vilket är en förbättring
med 0,9 meritpoäng från 2020 (Kolada). Modellberäknade värdet för meritvärdet har för
2021 sjunkit till -13,9 från -10,6. Modellberäknade värdet som är ett utvecklingsnyckeltal
indikerar att grundskolan utifrån förutsättningarna har möjlighet att höja meritvärdet.
Flickornas meritvärde har minskat från 246 och pojkarnas ökat från 212,2, ett mönster som
följer behörigheten till gymnasiets yrkesprogram. Samma mönster återfinns även på
nationell nivå. Skillnaden mellan flickors och pojkars meritvärden har minskat från 33,9
meritpoäng till 26,6.
Om vi även för detta mätetal exkluderar nyinvandrade elever och de med okänd bakgrund
är meritvärdet för samtliga elever 232,4, för flickorna 246,8 och för pojkarna 218,8
meritpoäng. Detta visar att nyinvandrade elever i lägre grad når de högre betygen, men det
bör påpekas att nyinvandrade inte är en homogen grupp utan tidigare skolbakgrund
varierar. I skolornas analyser lyfts att bristande språkliga kunskaper i svenska påverkar
nyinvandrade elevers måluppfyllelse, vilket i sig är naturligt då dessa elever varit i Sverige
i högst 4 år och har varierande skolbakgrund. Måluppfyllelse för elever med utländsk
bakgrund kan differentieras, data utifrån elevers bakgrund visar att:
•

Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är elever med båda föräldrarna
födda utomlands, men själva är födda i Sverige har meritvärde 240,4.

•

Elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför
Sverige som invandrat till Sverige har ett meritvärde på 180,1.

Ovanstående kan jämföras med elever med svensk bakgrund, definierade som elever födda
i Sverige med minst en förälder född i Sverige med ett meritvärde 234,0. I denna statistik
från Skolverket ingår inte elever som saknar personnummer, dvs har okänd bakgrund.
Skolor med en hög andel elever med utländsk bakgrund som är nyinvandrade påverkar
skolors resultat, ett tydligt exempel på detta är Tunaskolan, se tabell nedan. Tunaskolan har
högst andel elever med utländsk bakgrund och det är stor skillnad på meritvärdet om
samtliga elever medräknas (213,6) jämfört om nyinvandrade elever exkluderas i statistiken
(233,2).
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Skolenhetsnamn

Meritvärde
2021 samtliga
elever
statiskt värde
Antal elever per valt läsår

Meritvärde
2021,
samtliga
elever exkl.
nyinvandrade
och elever
med okänd
bakgrund

Meritvärde
2021, högst
gymnasial
utbildning

Meritvärde
2021,
eftergymnasial
utbildning

Meritvärde
flickor

Meritvärde
pojkar

Total

726

229,2

232,4

188,0

247,6

242,9

216,3

Bergskolan

98

216,5

219,1

174,8

235,0

231,5

206,9

Björkskataskolan

106

236,6

238,4

210,3

242,1

253,7

218,1

Hertsöskolan

66

212,2

215,6

178,0

248,6

229,3

189,0

Kråkbergsskolan

76

240,9

240,9

183,1

256,8

260,5

216,8

Montessori

40

240,9

242,0

..

245,5

242,4

239,1

Residensskolan

78

237,9

241,8

185,4

251,0

231,3

241,6

Råneskolan

40

230,9

229,9

209,0

243,0

238,5

221,7

Stadsöskolan

83

232,1

232,1

198,2

246,9

251,5

208,0

Tunaskolan

48

213,6

233,2

194,2

241,1

213,3

213,9

Örnässkolan

91

229,7

234,1

172,5

264,1

250,3

214,2

Källa: Skolverket. Om uppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två
prickar (..) istället för utfall.

Meritvärdet redovisat utifrån föräldrarnas utbildningsnivå visar med tydlighet dess
påverkansfaktor. För elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning är det
genomsnittliga meritvärdet 188 meritpoäng, vilket ska jämföras 247,6 för elever med minst
en förälder med eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffror nationellt är 202,9
meritpoäng för högst förgymnasial utbildning och 253,3 för eftergymnasial. För 2019 var
motsvarande siffror för Luleå 201,5 och 252,0 vilket kan jämföras med nationella siffrorna
202,2 och 252,8. Jämförelsen med 2019, indikerar att elevernas meritvärden sjunkit i
förhållande till det genomsnittliga meritvärdet nationellt och särskilt för elever med
föräldrar med högst gymnasial utbildning.
Föräldrarnas utbildningsbakgrund har en avsevärd påverkan på elevernas meritvärden,
vilket verkar vara fallet särskilt under detta läsår då undervisningen periodvis skett via
Skola hemma dvs distansundervisning. Meritvärdet har sjunkit betydligt för elever med
föräldrar med högst gymnasial utbildning. Denna effekt av distansundervisning under
pandemin redovisas även i Skolinspektionens granskning av distansundervisningens
följder. Elevers förutsättningar att nå målen har försämrats då förutsättningar för lärande
och kunskapsutveckling påverkats. En faktor som lyfts är att elevernas hemförhållanden
påverkar möjligheten att ta till sig undervisningen på distans. Skolinspektionens bedömning är
vidare att elevernas egna förutsättningar i form av motivation, hemmiljö och det stöd för studierna
de har hemifrån eller i sitt sociala nätverk, i stor utsträckning påverkat möjligheten till lärande och
kunskapsutveckling under perioder med fjärr- och distansundervisning. (Skolinspektionen, s.21.
2021. Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser)
Från skolornas analyser framträder främst några orsaker till att alla elever inte når målen
eller inte når de högre kunskapskraven: eleverna har en annan språkbakgrund och särskilt
utmanande blir det för nyinvandrade elever att lyckas; stor frånvaro hos elever trots olika
interna och externa insatser; antipluggkultur; elever och då särskilt pojkar nöjer sig med en
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ambitionsnivå kopplad till att komma in på önskat gymnasieprogram; bristande kunskaper
i simning medför F i idrott och hälsa; distansundervisning under pandemin. Skolor
beskriver olika insatser kopplade till orsakerna och även dess effekter exempelvis
förberedelseklasser för nyanlända, organiserat stöd i form av ”studios” för elever som
behöver stöd för att nå målen eller utmaningar. Andra insatser är lovskola, lovsimning,
kompetensutvecklingsinsatser kring tillgängliga lärmiljöer och normer och skolkultur.
Tillkommer pandemins påverkningar på verksamheten där skolor beskriver tidvis stor
frånvaro hos personal och elever. Men även att särskilt stöd uteblivit då lärare fått ta klass
när ordinarie lärare varit sjuk och inga vikarier har funnits att tillgå. Lärare har täckt för
varandra vilket resulterat i att planeringstid uteblivit och undervisningens kvalitet
påverkats.
Sammanfattningsvis: meritvärdet är oförändrat mot föregående läsår för helheten, det
nationella värdet har däremot ökat de två senaste åren trots pandemin. Det som särskilt
behöver uppmärksammas när det gäller det genomsnittliga meritvärdet är att det är stora
skillnader mellan elever utifrån deras bakgrund, något som följer det nationella mönstret.
Därtill att meritvärdet sjunkit för vissa elevgrupper men särskilt för elever med föräldrar
med högst gymnasial utbildning, vilket enligt Skolinspektionens rapport kan vara effekten
av distansundervisning pga. pandemin. Även det modellberäknade värdet (Kolada) för
meritvärdet är en indikation på att grundskolan utifrån sina förutsättningar har potential
att nå ett högre meritvärde.
Skolverkets SALSA statistik har ännu ej publicerats.

3.1.13

Grundsärskola årskurs 9
Antal flickor
som fått betyg

Grundsärskola

Antal pojkar
som fått betyg

4

Antal elever
som fått betyg

5

9

Totala antalet
betyg flickor

Totala antalet
betyg pojkar

4

5

I årskurs nio väljer samtliga elever i grundsärskolan att begära ut betyg. Enheten har under
läsåret bedrivit ett tydligt genus-arbete för att skapa likvärdighet mellan flickor och pojkar.
Pojkar ökar sina studieresultat från höstterminen till vårterminen. Nästan fördubbling av
antalet betyg med värdet A. B-betyg ökar från nio till tolv procent. Lägsta betyget D är hos
pojkar. Flickorna höjer sina betygsvärden även de och under vårterminen återfinns
betygsvärdet A vilket uteblev under höstterminen. Antalet betyg med värdet B fördubblas
och betyg C blir median istället för D, som det var under höstterminen. Ett antagande kan
vara att den kultur där skola prioriteras gynnar såväl flickor som pojkar. Att trygghet och
studiero ger bättre förutsättningar oavsett genus.
3.1.14

Modersmål
Antal flickor

VO Grundskola, Kvalitetsrapport

Antal pojkar

Antal totalt

29(57)

Antal elever
Andel betyg A-E

383

343

725

96,9 %

96 %

96,4 %

Antal elever som betygsattes i åk 6–9 var 255, 130 flickor och 125 pojkar.
Till hösten 2020 var det 38 av 250 ansökningar som avslogs pga. att Resurscentrum inte
hade tillgång till språklärare eller där aktuellt språk hade färre än fem elever. Ansökningar
från elever med modersmål i de nationella minoritetsspråken har samtliga beviljats, gäller
samiska, meänkieli och finska.
Modersmålsundervisningen är förlagd till elevens val eller utökad timplan. Därmed ges
alla elever möjlighet att delta i den garanterade undervisningstiden i andra ämnen.
Nationellt väntas beslut om ny stadieindelad timplan i vilken elevens val fasas ut, vilket
medför att det behöver planeras för nya lösningar.
Mer att läsa om modersmålsundervisningen finns i Resurscentrums kvalitetsrapport som
organiserar modersmålslärarna.

3.2 Subjektiva resultat
3.2.1

Skolinspektionsanmälningar

Under läsåret har tolv klagomål inkommit via Skolinspektionen, dvs det är ärenden
Skolinspektionen inte utreder utan de skickas till huvudmannen för omhändertagande i
dess klagomålshanteringen. I sex av dessa skickades även yttrande till Skolinspektionen,
samtliga är avslutade. Fem har hanterats i klagomålshanteringen och är avslutade. Ett
ärende inkom i juni 2021 och är pågående.
Under läsåret gjordes 8 anmälningar till Skolinspektionen varav ett var till BEO. Tre av
ärendena avslutades utan prövning från Skolinspektionen, de handlade om bristande stöd,
samverkan och kommunikation med vårdnadshavare och skolskjuts.
Ett av ärendena på en 7–9 skola handlade om avgifter och medförde ett föreläggande, det
gällde att vidta åtgärder om att alla elever utan kostnad ska ha tillgång till lärverktyg och
att alla ska ha lika tillgång till utbildning. I beslutet framgår att Skolinspektionen bedömt
att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder (SI 2021:481)
Två av de kvarvarande anmälningarna till Skolinspektionen och det från BEO rörde
kränkande behandling, de är alla tre avslutade utan något föreläggande.
Ett ärende inkom i slutet av vårterminen 2021 och är inte avslutat.

3.2.2

Vårdnadshavarenkät fritidshem

Vårdnadshavare fritidshem andel i %
Jag är nöjd med mitt barns fritidshem
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Stämmer helt och
hållet/ganska bra
95,6

Stämmer inte
alls/ganska dåligt
2,9

Vet ej
1,5

30(57)

Stämmer helt och
hållet/ganska bra

Vårdnadshavare fritidshem andel i %

Stämmer inte
alls/ganska dåligt

Vet ej

Jag upplever att fritidshemmet ger mitt barn
det stöd som behövs

92

3,9

4

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

87

4,4

8,6

Det

framträder

en

fortsatt

positiv

utveckling

av

fritidshemmens

verksamhet.

Vårdnadshavare uttrycker en större nöjdhet, i kommentarer kan man utläsa att
fritidshemmens

satsning

på

att

utveckla

den

pedagogiska

verksamheten

och

kommunikationsinsatserna uppmärksammas av vårdnadshavare. Likväl framkommer
utvecklingsområden via enkäterna direkt och indirekt för respektive fritidshem att
omhänderta.

Skolor

som

beskriver

ett

systematiskt

arbete

i

att

tex

utveckla

kommunikationen till vårdnadshavare ser resultat av insatsen. På huvudmannanivå är det
tydligt att fritidshemsutvecklarnas insatser i att stödja skolorna ger effekt när det gäller att
utveckla den pedagogiska verksamheten och därigenom bidra till elevernas fortsatta
lärande och utveckling. Andelen Vet ej svar är en indikation på att kommunikationen med
vårdnadshavarna behöver utvecklas, vilket omhändertas i skolor. I kommentarerna
framgår att pandemin hindrat den naturliga kontakten då tillträde till skollokaler hindrats
på grunds av smittskyddsåtgärder.
Utveckling över de tre senaste åren i frågan Jag är nöjd med mitt barns fritidshem får illustrera
utvecklingen över de tre senaste åren.

3.2.3

Elevhälsosamtal årskurs 4

Andel elever som alltid eller ofta:

Flickor

Pojkar

Totalt

Jag trivs i skolan.

88,5 (239)

89,2 (264)

88

Jag har arbetsro på lektionerna.

48,5(131)

61,9 (183)

55
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Enkätens resultat baseras på 566 av 810 elever, varav 296 pojkar och 270 flickor.
Vårdnadshavare har inte lämnat in godkännande att registrera resultaten från
elevhälsosamtalen därav lägre svarsfrekvens än antal elever. I tabellen här ovan anges antal
inom parentes. När det gäller frågan Jag trivs i skolan har den ökat från 86,8% för flickor och
från 88,6% för pojkar när det gäller svarsalternativen Alltid och Ofta jämfört med
föregående läsår. 30 % av pojkarna och 39,6 % av flickorna har valt alternativet Ibland.
När det gäller arbetsro är det färre elever som angett att de Alltid eller Ofta upplever
arbetsro på lektionerna. Flickornas har minskat från 58,4 % till 48,5 vilket får ses som en
stor förändring, för pojkarnas del betydligt mindre från 63,1 % till 61,9 %. Även här har
svarsalternativet Ibland valts av 30,4 % av pojkarna och 39,6 % av flickorna.
Några skolor beskriver att bortfallet i statistiken medför att frågor kring trivsel och studiero
kompletteras med skolornas egna trygghetsenkäter med likartade frågor för att få ett bättre
underlag, tex på en skola har endast 8 av 20 enkätsvar godkänts av föräldrar att ingå i
statistiken.
En möjlig orsak till upplevelsen av minskad arbetsro kan vara den påverkan som
pandemin har haft i verksamheten. Det finns flertal skolor som beskriver att vid frånvaro
av ordinarie personal har elever påverkats, vilket medfört minskad arbetsro och trygghet.
3.2.4

Elevhälsosamtal årskurs 7

Andel elever som alltid eller ofta:

Flickor

Pojkar

Totalt

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

19,9 (42)

13 (26)

16,5

Jag trivs i skolan.

91 (192)

92,5 (185)

91,7

63,1 (133)

74 (148)

68,4

Jag har arbetsro på lektionerna.

Enkätens resultat baseras på 411 av 750 elever, varav 200 pojkar och 211 flickor.
Vårdnadshavare har inte lämnat in godkännande att registrera resultaten från
elevhälsosamtalen därav lägre svarsfrekvens än antal elever i årskurs 7. I tabellen här ovan
anges antal inom parentes. Flera skolor reflekterar över en lägre svarsfrekvens, på en skola
baseras enkätsvaren på 20 % av eleverna vilket försvårar analysarbetet.
En lägre andel flickor känner sig stressad jämfört med föregående läsårets resultat på
26,1 % dvs en stor förändring till det bättre. Pojkarnas har däremot ökat från 10,8 % till
13 % och är nu på samma nivå som 2018/19. Det totala antalet fortsätter att minska i
jämförelse med 18,8 % 2019/20 och 19,3 % 2018/19. Svarsalternativet Ibland är för pojkar
30 % och för flickorna 49,3 %, här är det en stor skillnad mellan könen. Andelen elever som
Sällan eller Aldrig känner sig stressade är 56,5 % av pojkarna och 29,8 % av flickorna, även
här en stor skillnad mellan könen.
När det gäller frågan Jag trivs i skolan har den för svarsalternativen Alltid och Ofta ökat från
89,3% till 91% för flickorna men minskat en aning för pojkarna från 93,1 till 92,5 %. 6 % av
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pojkarna och 7,1 % av flickorna har valt alternativet Varken bra eller dåligt. Totalt 5 av 411
elever har svarat att de trivs Dåligt eller Mycket dåligt.
När det gäller arbetsro är det färre elever som angett att de Alltid eller Ofta upplever
arbetsro på lektionerna, en trolig bidragande orsak är ordinarie lärares frånvaro pga.
pandemin (se avsnitt Corona Covid-19). Flickornas har minskat från 69,6 % till 63,1%, för
pojkarnas del en mindre förändring från 77,6 % till 74 %. Svarsalternativet Ibland utgör
22,5 % av pojkarnas svar och 28,4 % av flickornas. Svarsalternativet Sällan har 22 elever valt
(5,3 %) och en elev har svarat Aldrig. När det gäller arbetsro har årskurs 4 och 7 samma
utveckling dvs färre elever som upplever att de Alltid eller Ofta har arbetsro.
Några skolor beskriver att bortfallet av enkätsvar medför att frågor kring trivsel och
studiero kompletteras med skolornas egna trygghetsenkäter för att få ett bättre underlag,
tex på en skola har endast 8 av 20 enkätsvar godkänts av föräldrar att ingå i statistiken.
Flera skolor nämner också att pandemin troligt påverkat eleverna negativt, förutom
frånvaro hos både elever och lärare nämner skolor att Skola hemma upplägget mottagits
olika av eleverna. Det har fungerat bra för vissa och sämre för andra vilket kan ha bidragit
till

stress.

Skolinspektionen

granskade

2021

konsekvenserna

av

fjärr-

och

distansundervisningen under pandemin och av granskningen framkommer att elevers
förutsättningar att nå målen har försämrats men även att elevernas hälsa påverkats
negativt. (Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin,
SI2021:640) I Skolinspektionens PM om Fjärr-och distansundervisning i grundskolan (Diarienr
400–2021:1105 ) framgår att elevers mående påverkats av undervisning på distans avseende
social samvaro, minskad fysisk rörelse, stress och saknad av rutiner.

3.3

Observerade resultat
Skolinspektionen har under läsåret haft få temagranskningar jämfört med tiden före
pandemin.
Stadsöskolans högstadium var med i en distansgranskning gällande fjärr- och
distansundervisningen konsekvenser i grundskolan avseende planering och vidtagna
åtgärder inom skolan utifrån pandemin. Skolinspektionen granskade:
•

Planering och anpassning för att få med alla undervisningsmoment samt att säkra
underlag för bedömning och betygssättning.

•

Skolans stödjande och hälsofrämjande arbete utifrån elevernas förändrade lärmiljö.

•

Arbeta för att främja elevernas närvaro i undervisningen.

Stadsöskolan fick positiv feedback på samtliga punkter med en rekommendation om att
försöka involvera skolans elever i utvärderingsarbetet.
Granskningen gjordes på 56 grundskolor och i Skolinspektionens analys framgår att
kvaliteten i undervisningen påverkats samt att lärandet försvårats. (Skolinspektionen, 2021.
PM Fjärr-och distansundervisning i grundskolan (Diarienr 400–2021:1105)
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Regelbunden kvalitetsgranskning
Under vårterminen 2021 genomförde Skolinspektionen en regelbunden granskning av
grundskolan i Luleå. Fokus var på hur Luleå kommun avseende huvudmannens uppdrag
skapar förutsättningar för att eleverna får en likvärdig utbildning och hur väl
huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Mer specifikt granskades två huvudområden varav det första var huvudmannens analys av
studieresultat och trygghet avseende variationer mellan skolor, skillnader mellan pojkar och
flickor och analysernas koppling till skolornas förutsättningar och undervisningens
genomförande. Det andra området var huvudmannens kompensatoriska arbete där
granskningen fokuserade på:
•

Huvudmannens kunskap om elevers skilda förutsättningar och behov

•

Hur huvudmannen motiverar sin resursfördelning

•

Träffsäkra insatser och uppföljning av insatserna

Granskningen visade att den kommunala grundskolan lyckas mycket väl med detta
uppdrag. Skolinspektionens beslut utifrån sina kvalitetskriterier var att de inte identifierat
några utvecklingsområden och avslutade granskningen. Bedömningen utifrån de
granskade områden var enligt nedan:
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet
Huvudmannen gör i hög utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende
trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Sammanfattande motivering: Luleå kommun har god kännedom om studie- och
trygghetsresultaten på skolenhetsnivå och gör relevanta analyser av vad dessa beror på.
Studieresultaten följs upp genom analys av bland annat betyg, betygspoäng, resultat på
nationella prov och meritvärden på ämnes- klass- och skolenhetsnivå samt variationen
mellan flickors och pojkars resultat. Huvudmannen har ett välfungerande system för
uppföljning och analys av trygghetsarbetet på skolorna. Granskningen visar att
huvudmannen i sin analys av elevernas studie- och trygghetsresultat ger relevanta
förklaringar till skillnader och variationer i resultat som relaterar till utbildningens
förutsättningar och genomförande.
Huvudmannens kompensatoriska arbete
Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till
att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.
Sammanfattande motivering: Luleå kommun har god kännedom om elevers skilda behov
och förutsättningar och vidtar flera åtgärder som syftar till att elever med sämre
förutsättningar ska nå utbildningens mål. Huvudmannen tar hänsyn till socioekonomiska
faktorer i sin fördelning av resurser till skolenheterna. Granskningen visar också att
huvudmannens kompensatoriska arbete har tydliga mål och att dessa mål tydligt
kommuniceras ut till rektorerna. Huvudmannen följer aktivt och kontinuerligt upp och
utvärderar de kompensatoriska insatserna utifrån elevernas måluppfyllelse och tryggheten
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på skolorna. (Skolinspektionen Dnr-SI 2021:14)

Skolnivå

I skolornas kvalitetsrapporter ges under detta avsnitt av flertalet skolor en utförlig
beskrivning där samband/processer beskrivs mellan observationer – identifierade
utvecklingsområden, åtgärder och effekter. Observationer som verktyg används främst av
rektor och den lokala elevhälsan både på grupp- och individnivå och omhändertas i
skolans arbete med trygghet och studiero. Flertalet skolor beskriver i detta identifierade
utvecklingsområden och aktiviteter kopplade till arbetet med en tillgänglig lärmiljö
(SPSM).
3.3.1

Studie- och yrkesvägledning

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 arbetet för att säkerställa
likvärdigheten för 7–9 skolorna är under utveckling.
På grund av pandemin har inte Prao kunna genomföras. Prao har under året därför ersatts
av Tao (teoretisk arbetslivsorientering). Studie och- yrkesvägledarnas reflektion är att
eleverna har behov av och vill se en tydligare koppling mellan sina studier på grundskolan
och sin framtid. De är nyfikna och det finns en lust att lära sig mer kring framtidsplanering.
Alla som arbetar på skolan behöver samarbeta för att hjälpa eleverna att se kopplingen
mellan studierna nu- och framtidsval, yrken/utbildning. Flertalet elever tyckte att det var
ganska svårt och lite ovant att jobba med självkännedom, vilket visar att eleverna behöver
få möjlighet att göra det ännu mer och ännu tidigare under sin skolgång. Förutom inställd
Prao för 7–9 beskriver även F–6 skolor att deras arbetet med studie- och yrkesvägledningen
i vid bemärkelse påverkats av pandemin. Utbyte med närsamhället har minskat eller helt
uteblivit då studiebesök inte kunnat genomföras men även pga. att externa resurser inte
bidragit till verksamheten i samma utsträckning.
När det gäller vägledningen i vid bemärkelse har stora brister identifierats. Likvärdighet
saknas mellan skolorna och fortfarande saknar de flesta enheter en lokal arbetsplan. 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 stötta skolorna i arbetet med att utveckla vägledningen i vid bemärkelse har
kommunen tecknat ett avtal med en digital resurs. Under året har vägledarna förevisat den
digitala resursen och stöttat skolorna i arbetet. Arbetet med aktivitetsplanen, som visar på
mål och aktiviteter kopplat till vägledning i vid bemärkelse, har påbörjats på enheterna.
Resursen har gjort det lättare att skapa engagemang och att arbeta med studie- och
yrkesvägledning i vid bemärkelse.
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Studie och yrkesvägledning i vid bemärkelse har utvecklats på skolorna men behöver
fortsatt bli en naturlig del i undervisningen i relation till genus och klass, för de flesta
lärare. Sammantaget finns i skolornas kvalitetsrapporter en mängd beskrivna aktiviteter
med hur man arbetat med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, det kan vara av
värde att organisera för någon form av erfarenhetsutbyte för att främja fortsatt utveckling
och likvärdighet.

Framgångsfaktorer:
•

Närhet och regelbundet arbete med studie- och yrkesvägledare på skolenhetsnivå,
utvecklar studie- och yrkesvägledningen i både snäv och 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 yrkesvägledaren även stödjer personal på F-6-enheterna i
upptagningsområdet i dessa frågor.

•

Att en del av vägledningen i snäv bemärkelse är formaliserad, för att öka
likvärdigheten i vägledningen.

•

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
finns och behöver implementeras under året. Verktyget underlättar förmedlingen av
praktikplatser och säkerställer en säker praoplats för eleven utifrån AFS 2012:3 –
Minderårigas arbetsmiljö.

3.3.2

Corona COVID-19

Vårterminen 2020, överraskades skolan och hela samhället av pandemin. Skolorna
drabbades i varierande grad av frånvaro hos både personal och elever, och ett intensivt
arbete

med

att

minska

smittspridningen

i

skolan

genomfördes.

I

skolornas

kvalitetsredovisningar framkom att verksamheten påverkades på ett eller annat sätt.
(Grundskolans kvalitetsrapport 2020).
Under läsåret har grundskolans ledning tillsammans med rektorerna arbetat för att på
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bästa sätt stödja varandra med att fortsätta arbetet med att organisera för en verksamhet
där smittspridning motverkas. Grundskolans verksamhetschef har tillsammans med övrig
ledning för BUF haft möten varje vecka för att följa utvecklingen och utarbeta stöd till
skolorna. Områdescheferna har fortsatt kontinuerligt haft digitala träffar med rektorerna,
där arbetet med pandemins påverkan varit en stående punkt på agendan. Vid mötena har
det möjliggjorts för erfarenhetsutbyte av goda exempel på insatser för att minska
smittspridningen och organisering av Skola hemma upplägget för 7–9 eleverna.
Områdescheferna och verksamhetschef har varit ett stöd för rektorer vid beslut av extra
åtgärder pga. ökad smittspridning oftast i form av s.k. klustersmitta i någon/några klasser.
Vilken bild ges av pandemins effekter på grundskolornas verksamhet under läsåret
2020/21, ett helt läsår under pandemi med stor påverkan på samhället i stort. Vi har i
tidigare avsnitt redovisat att elevernas måluppfyllelse på övergripande nivå påverkats i
liten utsträckningen och i då i huvudsak positivt, detta samtidigt som skolor beskriver
negativa effekter av pandemin. Härnäst en sammanfattning av skolornas beskrivningar av
pandemins effekter.
Utveckling och lärande
Det framkommer att pandemin påverkat undervisningens kvalitet och därmed elevernas
lärande. Många skolor menar att ordinarie lärares frånvaro bidragit till att undervisningens
kvalitet påverkats. Vid hög frånvaro har resurser inom verksamheten omfördelats,
planeringstider har utgått, såväl lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger har fått gå
in och ta klass och även ombesörja tillsynsuppdrag i större utsträckning. Detta har medfört
att undervisningen har fått bedrivas utan förberedelse och därmed med minskad kvalitet.
Vikarier har ofta uteblivit, de vikarier som blivit tillsatta har i hög grad varit outbildade och
vissa oerfarna. Fokus för vikarierna har varit tillsynsuppdraget, vilket har medfört att
kvalitativ undervisning har minskat. När specialpedagoger, SvA-lärare och andra
stödresurser omfördelades för att alla elever/klasser skulle ha lärarledda lektioner kunde
det innebära att särskilt stöd till elever uteblev och några skolor menar att det medförde att
elever fick lägre måluppfyllelse. Lärares frånvaro har också medfört att förändringar i
scheman gjorts med kort varsel tex då klasser fått slås ihop för att lärarledd undervisningen
ska kunna upprätthållas, vilket också påverkat undervisningskvaliteten negativt.
Några skolor lyfter att badet har haft restriktioner för antal elever som kan bada vid varje
tillfälle, vilket medfört att elever i årskurs 3 utan tillräcklig simkunskap inte har kunnat
följa till badet i önskad utsträckning. En 7–9 skola organiserade framgångsrikt lovskola
under vårterminen med fokus på simundervisning för de elever som inte uppnått
tillräckliga kunskaper i simning.
Hög frånvaro hos elever har medfört att elever missat undervisning som påverkat deras
måluppfyllelse och däribland även inslag som är svårare göra i efterhand tex praktiskt
arbete, experiment, samarbets- och gruppuppgifter. Skola hemma upplägget för de äldre
eleverna har medfört många praktiska övningstillfällen har försvunnit i de praktiska
ämnena som slöjd, musik, slöjd men även i laborativa ämnen i NO då de ersatts med
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teoretiska inslag pga. distansundervisningen.
Skola hemmahar påverkat elever olika, en skola menar att skillnaden mellan elever som
inte behöver stöd och de som behöver mer stöd har ökat då allt som i vanliga fall görs i
skolan är svårt att genomföra vid distansundervisning. Lärare har också lyft att det varit
svårare att stödja enskilda elever. Distansundervisningen har varit utmanande för eleverna
i varierande utsträckning, elever som upplevt det svårt och med ett större stödbehov har
fått undervisning på plats på skolan. Några skolor lyfter att elevernas sociala utveckling
påverkats av distansundervisningen då de gått miste om lärande i sociala sammanhang
såsom grupparbeten och stödet till varandra i klassrummet när man arbetar med uppgifter.
Några skolor lyfter även positiva effekter med distansundervisningen, den digitala
kunskapen har ökat, det finns elever med problematisk skolfrånvaro som i högre grad
deltagit i undervisningen samtidigt som det finns elever vars höga frånvaro ökat
ytterligare. Det finns även elever som upplevt att distansundervisningen gjort att de kunnat
fokusera bättre och upplevt det tryggare hemma. Skolor beskriver ett omfattande arbete
med att stödja eleverna som mest behöver det, tex. ser de goda effekter av lovskola och
extra läxhjälp. Stadsöskolan var en 56 skolor som deltog i en nationell granskning av
distansundervisningen, i Skolinspektionens analys framgår att kvaliteten i undervisningen
påverkats

samt

att

lärandet

försvårats.

(Skolinspektionen,

2021.

PM

Fjärr-och

distansundervisning i grundskolan (Diarienr 400–2021:1105)
På frågan om det finns en ”undervisningsskuld” till eleverna menar skolorna att den inte
finns, då undervisningen bedrivits under hela pandemin antingen på skolan eller via
distansundervisning. Det några skolor lyfter är att måluppfyllelsen påverkats men att de i
nuläget inte kan dra någon slutsats om pandemins påverkan på elevernas kunskaper utan
att det är något som kan synas framöver. Skolornas beskrivningar visar på stort
engemanang för att stödja elever i lärandet då de tex missat undervisning pga. frånvaro,
detta är troligtvis en starkt bidragande faktor till att måluppfyllelsen är fortsatt hög. Det
framkommer att skolor planerar för extra stödinsatser inför ht 2021 tex lovskola, läxhjälp
och någon ska erbjuda mer undervisning utöver timplanen.

Trygghet och studiero
Den största negativa påverkan på trygghet och studiero flertalet skolor lyfter har
uppkommit då ordinarie lärare varit frånvarande. Skolor beskriver att det kan vara skillnad
i arbetsro när det kommer in en annan lärare/pedagog från skolan men särskilt då det är en
obekant och oerfaren vikarie. Det framkommer också att ordinarie personal fått jobba
mycket mer i elevgrupper för att täcka upp för varandra men även med att introducera nya
vikarier. Samtidigt finns det skolor som menar att trygghet och studiero inte påverkats,
flertalet hänvisar till elevenkäter eller till att kränkningar inte ökat. I elevhälsosamtal som
redovisats tidigare framkommer att elevernas trivsel ökat, vilket har bäring på upplevd
trygghet.
Några skolor lyfter att de under höstterminen hade flera "oroliga" elever men att oron
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minskade under vårterminen. En skola beskriver att elevernas oro bemötts genom
regelbundna samtal med elever och information till vårdnadshavare om skolans arbete
med att minska smittspridningen. Någon skola lyfter att vårdnadshavares oro påverkat
elevers frånvaro, finns skolor som gjort orosanmälningar pga. detta.
När det gäller Skola hemma lyfter några skolor att det finns elever som haft svårt att finna
studiero och menar att det är ett stort ansvar för eleverna att själv arbeta efter givna
instruktioner. I själva undervisningssituationen finns beskrivningar om en bra studiero där
eleverna inte stör varandra utan var och en utför uppgifterna på var sitt håll, vilket medför
en ”tyst arbetsmiljö”.

Normer och värden
En klar majoritet anger att arbetet med normer och värden inte påverkats alls eller
nämnvärt. Någon nämner att ordinarie personal periodvis belastats hårt, men att vikarier
som fungerat bra har kunnat upprätthålla normer och värden. Någon anger att en stor
frånvaro gentemot vissa klasser/ grupper har påverkat trygghet och studiero och då även
arbetet med värdegrundsfrågor.
En högstadieskola ser att antipluggkulturen fått mer utrymme bland pojkarna då det varit
enklare för eleverna att ”smita” från skolarbetet vid distansundervisningen.
En skola beskriver att eleverna har blivit medvetna om hygien kopplat till smittspridning
och visat respekt mot varandra. Några skolor menar att pandemin bidragit till en större
sammanhållning när ”skolans rutiner baseras på hänsyn och respektfullhet har detta gett
en positiv inverkan på vardagen”.
Distansundervisningen har medfört att skolor arbetat med att trivsel- och ordningsregler
för den digitalt genomförda undervisningen. När incidenter hänt har det varit svårare att
direkt fånga det och föra diskussioner kring sociala aspekter. Någon menar att” normer för
hur vi kommunicerar med varandra har förändrats bland eleverna, hur de ska samtala med
varandra. Normer mellan oss lärare har också förändrats när vi träffas via teams”.
Sammanfattningsvis har pandemin under läsåret 20/21 påverkat grundskolans hela
organisation och verksamheten på samtliga nivåer. Arbetet med att begränsa
smittspridningen och kontinuerligt vara uppdaterad kring nuläge och nationella regelverk
kring smittspridning har medfört att annat arbete fått stå tillbaka på samtliga nivåer.
Undervisningens kvalitet har påverkats främst pga. att ordinarie lärare varit frånvarande.
Detta samt att elever har varit frånvarande har enligt många skolor påverkat elevers
måluppfyllelse. Detta är intressant mot bakgrund att flertalet av de resultat på
måluppfyllelse som tidigare redovisats faktiskt har förbättrats gentemot föregående läsår.
En trolig orsak till detta är att skolorna trots en ökad arbetsinsats med att begränsa
smittspridning och omplanera undervisning har lyckats väl med att förbättra elevernas
lärmiljö då upplevelsen av trivsel i skolan har ökat (elevhälsosamtal). Skolor har lyckats att
anpassa verksamheten till en hög grad av flexibilitet för att med kort varsel omorganisera
för att erbjuda alla elever lärarledd undervisning och en trygg skolmiljö. Koppling kan
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också göras till beskrivningar om minskad arbetsro när ordinarie lärare varit frånvarande
till att elever upplever att arbetsron minskat enligt elevhälsosamtalen. Elevernas
uppfattning om ökad trivsel och skolornas mening om att normer och värden inte
påverkats nämnvärt är tillsammans med olika stödinsatser bidragande orsak till att
måluppfyllelsen är fortsatt hög trots ett år i pandemin. De beskrivningar som ges av
verksamheten faller mycket väl in i Skolinspektioners granskningar av pandemins effekter
på

elevernas

utbildning

och

mående.

I

Skolinspektionens

PM

om

Fjärr-och

distansundervisning i grundskolan (Diarienr 400-2021:1105) framgår att elevers lärande och
mående påverkats av distansundervisningen.

4 Analys
4.1 Analys av elevhälsoarbetet
4.1.1

Elevhälsoarbete i grundskola

Grundskolorna bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete med årshjul och rutiner. Det
framgår tydligt att det lokala elevhälsoteamets (LEH) funktion är central för skolans arbete
i att tillsammans med all personal utveckla lärmiljön och stödja eleverna i sitt lärande. Ett
förebyggande och främjande elevhälsoarbete med trygghet, trivsel och studiero lyfts som
framgångsfaktorer för elevernas trygghet, mående och lärande. Likabehandling- och
värdegrundsarbetet är en viktig del i detta arbete. De lokala elevhälsoteamen träffas
frekvent och består oftast av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Men det
förekommer att SYV och /eller SvA-lärare ingår i LEH, ibland deltar specialistkompetenser
från Resurscentrum. Resurscentrums elevhälsokompetenser anlitas främst vid individ- och
gruppärenden och kompetensutvecklingsinsatser. Några skolor lyfter att LEH arbete
påverkats då samtliga kompetenser inte deltagit.
Under läsåret har grundskolan på strategisk nivå tillsammans med Resurscentrum fortsatt
utveckla övergripande mål och former för samverkan på flera nivåer. I detta arbete har
samtliga chefer och utvecklingsledare för respektive verksamhet deltagit. Till kommande
läsår 21/22 kommer chef för Resurscentrum samt dess utvecklingsledare varje månad
bjudas in till grundskolans ledningsgrupp för att lyfta gemensamma aktuella frågor.
Resurscentrums kompetenser kommer även att bjudas in till respektive områdeschefs
rektorsteam då erfarenhetsutbyte mellan rektorerna är i fokus utifrån grundskolans årshjul
där det månadsvis är olika fokus i samtalen tex jämställdhetsarbete, tillgängliga lärmiljöer.
Att utforma en tillgänglig lärmiljö utifrån SPSM:s koncept är ett pågående arbete på
skolorna, där man beskriver arbetet med en social, fysisk och pedagogisk lärmiljö dvs
något som gynnar alla elever med särskilt de inom NPF spektret. Grundskolan främjar
ökad fysisk aktivitet via projekt som drivs av fritidshemsutvecklarna, det framgår att
många F-6 skolor har anammat ökad rörelse. Det fleråriga projektet Aktiva skoltransporter
utvidgades till att öka den fysiska aktiviteten under hela skoldagen. Kombinationen av
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rörelsesatsningar och pedagogiskt planerad rastverksamhet ger positiva effekter på flera
plan. Skolor beskriver tex att den sociala lärmiljön förbättras, fler elever deltar i utbudet av
aktiviteter vilket bidrar till fler kamratkontakter utanför den egna klassen. Främst på F-6
skolor beskrivs ett aktivt arbete med att tillsammans med eleverna utforma en fysisk
utemiljö med ett utbud av möjliga aktiviteter via olika rastmaterial eleverna kan använda.
Den planerade och utvecklade rastverksamheten bidrar till trygghet och skolor beskriver
effekter i form av en minskning av konflikter och kränkningar. Till kommande läsår
planeras en föreläsning om ledarskap i klassrummet, syftet är att lyfta vikten av den
relationella kompetensen och inspirera skolorna i arbetet med att utveckla undervisningens
kvalitet.
Inom tillgänglighetsarbetet har grundskolan de senaste åren lyft normer i skolan som
påverkar elevernas måluppfyllelse och då särskilt pojkarnas. Genom litteraturstudier och
uppföljningar i områdesteamen har grundskolan ökat sina kunskaper inom ämnet,
kompetensutvecklingsinsatser planeras för kommande läsår.
Skolor

fortsätter

att

öka

kunskaperna

om

Tillgängliga

lärmiljöer

genom

olika

kompetensutvecklingsinsatser med hjälp av extern kompetens i form av Skolverkets och
SPSM:s utbildningar, sakkunniga internt via den egna lokala elevhälsan och/eller med stöd
av Resurscentrums kompetenser inom området. Flera nämner också deltagande i
föreläsningsserien med Petri Partanen samt att den bidragit till inspiration att utveckla
skolans elevhälsoarbete.
Skolenheterna följer Skolverkets Allmänna råd med extra anpassningar, särskilt stöd och
åtgärdsprogram. Det framgår att skolorna har arbetat eller fortsätter att arbeta med att
utveckla rutinerna för extra anpassningar för att stödja de enskilda lärarna i uppdraget med
extra anpassningar. Några skolor har i detta samverkat med Resurscentrum och det pågår
ett arbete i grundskolan med att ta fram ett stödmaterial till skolorna. Flera skolor lyfter
också att de ser effekter av tidiga insatser i form av extra anpassningar medför att antalet
åtgärdsprogram minskar.
Arbetet med att följa upp frånvaro och främja närvaro är aktivt på skolor, flera beskriver ett
pågående arbete att utveckla rutinerna och nämner grundskolans frånvarotrappa som ett
stöd i detta. Allt fler skolor beskriver att de organiserat en stödverksamhet för eleverna som
förefaller vara mer flexibel, de benämner det som Lärstudio, Studio, Passagen m.fl. Elever
som riskerar att inte nå kunskapskraven får extra stöd, vilket beskrivs ge god effekt både
när det gäller kunskaper men även att det gynnat närvaron för vissa elever. För vissa elever
har även distansundervisningen bidragit till större närvaro medan det för andra bidragit
till en ännu större frånvaro.
Det framgår i skolors kvalitetsrapporter att pandemin påverkat verksamheten och när det
gäller

specifikt

stödinsatserna

lyfter

flera

att

den

påverkats

negativt

då

specialpedagog/speciallärare behövt gå in och ta klass då vikarier saknats vid ordinarie
lärares frånvaro. Även distansundervisningen på högstadiet nämns ha påverkat stödet till
eleverna, även om elever med stora behov haft möjlighet att vara på skolan. Samtidigt
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framkommer det att skolorna jobbat aktivt med att motverka pandemins effekter på
elevernas lärande genom olika stödinsatser, vilket troligen är en orsak till att
måluppfyllelsen i stort är fortsatt hög.
Sammanfattningsvis bedrivs ett systematiskt elevhälsoarbete på skolorna med ett pågående
utvecklings/förbättringsarbete utifrån skolornas identifierade behov och nya kunskaper
inom området. En riktning från det åtgärdande till det främjande och förebyggande
framkommer, samt en utveckling till att elevhälsoarbetet är hela skolans ansvar i vilket
LEH är stödet i detta arbete. Skolornas kunskaper och erfarenheter förvaltas genom att på
områdes- och verksamhetsnivå möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan skolornas olika
kompetenser i vilken även Resurscentrums kompetenser ingår.

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 arbete för att säkerställa
likvärdigheten för 7–9 skolorna är under utveckling. På grund av pandemin har inte Prao
kunna

genomföras.

Prao

har

under

året

därför

ersatts

av

Tao

(teoretisk

arbetslivsorientering). Studie och- yrkesvägledarnas reflektion är att eleverna har behov av
och vill se en tydligare koppling mellan sina studier på grundskolan och sin framtid. De är
nyfikna och det finns en lust att lära sig mer kring framtidsplanering. Alla som arbetar på
skolan behöver samarbeta för att hjälpa eleverna att se kopplingen mellan studierna nuoch framtidsval, yrken/utbildning. Flertalet elever tyckte att det var ganska svårt och lite
ovant att jobba med självkännedom, vilket visar att eleverna behöver få möjlighet att göra
det ännu mer och ännu tidigare under sin skolgång.
När det gäller vägledningen i vid bemärkelse har stora brister identifierats. Likvärdighet
saknas mellan skolorna och fortfarande saknar de flesta enheter en lokal arbetsplan. 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 stötta skolorna i arbetet med att utveckla vägledningen i vid bemärkelse har
kommunen tecknat ett avtal med en digital resurs. Under året har vägledarna förevisat den
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digitala resursen och stöttat skolorna i arbetet. Arbetet med aktivitetsplanen, som visar på
mål och aktiviteter kopplat till vägledning i vid bemärkelse, har påbörjats på enheterna.
Resursen har gjort det lättare att skapa engagemang och att arbeta med studie- och
yrkesvägledning i vid bemärkelse. Skolorna kan se att när man fokuserar på den vida
bemärkelsen leder det till en ökad medvetenhet om vad som krävs för olika yrken i relation
till ämnet samt en ökad motivation för skolarbetet bland eleverna. Det är även en viktig del
i arbetet med normer samt att elever ska bli trygga i att bli sitt "bästa jag" och därmed välja
väg på gymnasiet efter egna mål. Skolorna upplever att elevernas inflytande och
delaktighet i arbetet har varit hög och förhoppningsvis kommer det på sikt att visa sig i
ökad måluppfyllelse så småningom. I bästa fall kommer även arbetet leda till att individen
inte sätter gränser för den egna förmågan till social mobilitet. Den vida bemärkelsen kan
också leda till att den akademiska självbilden ges stöd till utveckling.
Förutom inställd Prao för 7–9 beskriver F–6 skolor att deras arbetet med studie- och
yrkesvägledningen i vid bemärkelse påverkats av pandemin. Utbyte med närsamhället har
minskat eller helt uteblivit då studiebesök inte kunnat genomföras men även pga. att
externa resurser inte bidragit till verksamheten i samma utsträckning.
Studie och yrkesvägledning i vid bemärkelse har utvecklats på skolorna men behöver
fortsatt bli en naturlig del i undervisningen i relation till genus och klass, för de flesta
lärare.
Framgångsfaktorer:
• Närhet och regelbundet arbete med studie- och yrkesvägledare på skolenhetsnivå,
utvecklar studie- och yrkesvägledningen i både snäv och 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 yrkesvägledaren även stödjer personal på F-6-enheterna i
upptagningsområdet i dessa frågor.
• Att en del av vägledningen i snäv bemärkelse är formaliserad, för att öka
likvärdigheten i vägledningen.
• 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
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finns och behöver implementeras under året. Verktyget underlättar förmedlingen av
praktikplatser och säkerställer en säker praoplats för eleven utifrån AFS 2012:3 –
Minderårigas arbetsmiljö.

4.3 Analys av resultaten och förskoleklassens arbete
Det framgår att Läsa-skriva-räkna garantin är implementerad i verksamheten. Det är positivt
att ta del av skolornas beskrivningar av hur de ser att Läsa-skriva -räkna garantin bidrar till
ökad måluppfyllelse genom att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd för att nå
kunskapskraven eller i behov av utmaningar och därtill bidrar den till att utveckla
undervisningen. Det är tydligt att Läsa -skriva -räkna garantin medfört att förskoleklassens
samverkan

med

grundskolan

utvecklats

när

det

gäller

att

följa

elevernas

kunskapsutveckling men även att den bidragit till att utveckla undervisningen i
förskoleklass.
För läsåret är resultatet för Hitta matematiken oförändrad gentemot föregående läsår både
när det gäller andelen elever som riskerar att inte nå målen eller som behöver extra
utmaningar. Däremot i Hitta språket ser vi att pojkarnas resultat är oförändrat men att
flickornas är något lägre. Skillnaden är 9,3 % jämfört med 7,5 % 2019/20, antalsmässigt rör
det sig om en förändring från 27 till 35 elever. Det finns ingen avvikelse i form av att någon
skola har avvikande många elever som riskerar att inte nå målen i svenska och/eller
matematik.
Något som däremot kan uppmärksammas är att det på de allra flesta skolorna finns ett
antal elever som behöver extra utmaningar, det kan vara av värde att följa upp hur dessa
elevers behov möts och ifall det finns behov av kompetensutveckling och/eller
erfarenhetsutbyte mellan skolor.

4.4 Analys av resultaten och fritidshemmets arbete
Det framträder en fortsatt positiv utveckling av fritidshemmens verksamhet, det är tydligt
att satsningen på fritidshemsutvecklare är framgångsrik. Utveckling av fritidshemmens
verksamhet genom systematiskt kvalitetsarbetet, tillgängliga lärmiljö och pedagogiskt
planerade aktiviteter är något flera skolor kopplar till positiva effekter utifrån ett
elevperspektiv men även till identifierade utvecklingsområden. På huvudmannanivå är det
tydligt att fritidshemsutvecklarnas insatser i att stödja skolorna ger effekt när det gäller att
tex utveckla den pedagogiska verksamheten och därigenom bidra till elevernas fortsatta
lärande och utveckling. Dessutom bidrar fritidshemsutvecklarna till en mer kvalitativ och
likvärdig fritidshemsverksamhet.
I fritidshemsenkäten uttrycker vårdnadshavare en större nöjdhet, vilket framkommer både
i frågorna med fasta svarsalternativ och i kommentarerna. Det framkommer i skolornas
analyser att den lokala fritidshemsenkäten bidrar till att utveckla verksamheten.
Fritidshemmen omhändertar föräldrars synpunkter som inkommer via enkäten, det kan
vara utvecklingsområden som uttrycks tex att information efterfrågas men även bekräftelse
på verksamhetens kvalitet då föräldrar uttrycker nöjdhet.
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Fritidshemsenkäten är funktionell. Via enkäten framkommer utvecklingsområden direkt
och indirekt för respektive fritidshem att omhänderta. Skolor som beskriver ett
systematiskt arbete i att tex utveckla kommunikationen till vårdnadshavare ser resultat av
insatsen. Detta medför att föräldrarna via enkäten påverkar fritidshemmens verksamhet
och utveckling och via föräldrarna får även barnen ytterligare en påverkansmöjlighet.
Något som flera skolor lyfter är en låg svarsfrekvens. Det finns skolor med hög
svarsfrekvens och en insats kan vara att genom fritidshemsutvecklarna sprida erfarenheter
om hur skolor med hög svarsfrekvens arbetat.

4.5 Analys av resultaten och grundskolans arbete
Grundskolans prioriterade utvecklingsområden
Tillgängliga lärmiljöer
Grundskolan har under flera år haft Tillgängliga lärmiljöer som ett prioriterat
utvecklingsområde. Tillgängliga lärmiljöer enligt SPSM:s modell bidrar med stöd till
skolorna med att utveckla förutsättningar för elevernas lärande. Skolorna arbetar med att
utveckla den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön inom ramen för ett främjande och
förebyggande elevhälsoarbete. Kompetensutvecklingsinsatser har under läsåret pågått på
flera skolor med kunskapsinhämtning och inspiration från främst litteratur och
föreläsningar, detta trots ett stort merarbete på skolorna med att anpassa verksamheten till
pågående pandemin. Ett skolområde men även enskilda skolor samverkar också med
Resurscentrums kompetenser. Tillkommer ett kollegialt erfarenhetsutbyte mellan rektorer i
områdesteamen men även forum för utbyte för andra kompetenser exempelvis
specialpedagoger och kuratorer.
Insatser som av flertalet skolor lyfts ge positiv effekt på trygghet och studiero är en
gemensam och tydlig struktur i klassrum och lektionsupplägg. Flertalet nämner även att de
utvecklat bildstödet till eleverna. En metod som beskrivs bidra med sociala och
pedagogiska aspekter är kooperativt lärande med ett tydligt ledarskap i klassrummet samt
verktyg som främjar det sociala samspelet i klassrummet.
Allt fler skolor beskriver att de organiserat en stödverksamhet för eleverna som förefaller
vara mer flexibel, de benämner det som Lärstudio, Studio, Passagen m.fl. Elever som
riskerar att inte nå kunskapskraven får extra stöd, vilket beskrivs ge god effekt både när det
gäller kunskaper men även genom att gynna närvaron för vissa elever. I en av skolorna är
det eleverna som behöver extra stöd som stannar kvar med ordinarie lärare och övriga går
till studion.
Alltfler F-6 skolor utvecklar rastverksamheten genom att erbjuda pedagogiskt planerade
aktiviteter med rörelseaktiviteter som en självklar del, gäller även fritidshemstiden. Effekter
som beskrivs är att den sociala lärmiljön förbättras, fler elever deltar i utbudet av aktiviteter
vilket bidrar till fler kamratkontakter utanför den egna klassen. Detta gynnar alla elever
men särskilt elever inom NPF gynnas enligt skolorna. Den planerade och utvecklade
rastverksamheten bidrar till trygghet och skolor beskriver effekter i form av en minskning

VO Grundskola, Kvalitetsrapport

45(57)

av konflikter och kränkningar. Detta är en önskad utveckling av grundskolans verksamhet
att främja ökad rörelse och pedagogiskt planerad utevistelse, ett fortsatt stöd till skolorna
bör eftersträvas.
Det prioriterade området Tillgängliga lärmiljöer bör fortsatt utgöra ett av grundskolans
prioriterade utvecklingsområden. Det pågår många olika insatser som bidrar till att
tillgängliggöra undervisning och utbildning samt att utveckla det lokala elevhälsoarbetet
till allas ansvar. Även grundskolans arbete med normer/skolkulturer är en del av
utvecklingsområdet. De två senaste läsåren har grundskolan arbetat med att öka
kunskapen hos ledare på samtliga nivåer om normer i skolan, vilket påverkar främst
pojkarnas måluppfyllelse men gynnar samtliga elever. Med detta som ett ytterligare
perspektiv är syftet att verka för att utbildningen ska vara lika tillgänglig för både flickor
och pojkar. Pojkarnas måluppfyllelse är generellt lägre och forskning visar att normer i
skolan är en bidragande orsak (Zimmerman, F. 2019). Det framgår att det finns skolor där
rektor genomfört eller avser att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personalen.
Detta är en del i grundskolans jämställdhetsarbete och det fortsätter kommande läsår.

Undervisningens kvalitet
Många skolor har skapat årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa
kvalitén. Rektorerna analyserar skolans resultat tillsammans med personalen och samtalar
om undervisningens kvalitet, det sker vid arbetsplatsträffar, K-dagar men även vid
medarbetarsamtal. När det gäller analysarbetet har verksamhetsnivån vid en av
grundskolans kvalitetsdagar lyft en önskad utveckling av analysarbetet bland annat när det
gäller jämförelser mellan klasser och inom ämnen med inspiration från Skolinspektionens
rapport Resultatskillnader inom skolor (2020). Skolornas resultat/måluppfyllelse lyfts av
områdeschefer vid resultatdialoger både i grupp och enskilt med rektorer. Vid större
avvikelse i resultat följer områdescheferna upp det med respektive rektor. Även
uppföljning av riktade insatser, tex vissa statsbidrag, sker i grupp och /eller enskilt.
Flertalet av skolenheterna har arbetat att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande
och flertalet med metoden Kooperativt lärande. Erfarenhetsutbyte mellan rektorerna kring
detta har skett under resultatdialogerna med områdeschefen och fortsatt arbete mellan
rektorerna. Även vid de kommunövergripande förstelärarträffar har förstelärare som
använder sig av Kooperativt lärande delat med sig av sina erfarenheter. Flera av skolorna
planerar

att

till

kommande

läsår

starta

upp

med

Kooperativt

lärande.

Från

verksamhetsnivån har intresset och de positiva effekterna uppmärksammats och för läsåret
2020/2021 planeras kompetensutvecklingsinsatser både för ”nybörjare” och de som behöver
fördjupning inom Kooperativt lärande.
Januari 2021 påbörjades en ny 3-årsperiod för förstelärare. Förstelärare och lektorer har ett
uppdrag att bidra med skolutveckling varav ämnesutveckling är en del. Fördelningen av
förstelärare inom ämnena enligt timplan är styrd från grundskolans ledningsgrupp och har
omhändertagits av områdescheferna tillsammans med sina rektorer. Skillnaden mot
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tidigare är att nu finns det förstelärare i samtliga ämnen, särskilt praktiskt estetiska
förstelärare har tidigare saknats. Förstelärare har under våren haft litteraturseminarium och
erfarenhetsutbyte om vetenskapligt förhållningssätt. Ledarskapet i klassrummet är en
avgörande faktor för en god undervisningsmiljö, till kommande läsår planeras en
kompetensutvecklingsinsats om ledarskap i klassrummet. Samtliga lärare erbjuds en
föreläsning i augusti, rektor och förstelärare får en tillhörande bok för inspiration för
fortsatt arbete.
Under läsåret har det planerats för en uppstart av en matematiksatsning Tänka-ResoneraRäkna F-3 (TRR). Tio F-3 skolor har anmält intresse att delta. TRR är en matematiksatsning
som parallellt är en kompetensutvecklingsinsats för lärare samtidigt som undervisningen
förändras och genomförs utifrån en specifik modell. TRR genomförs i samverkan med
Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), SKR och nätverkande med andra
deltagande kommuner. På Örnäsets skolområde fortsätter samarbetet med Umeå
universitetet, även det en matematiksatsning men med fokus på formativ undervisning och
motivation.
Under läsåret har användningen av digitala resurser främjats, det gäller satsningar på både
pedagogiskt och tekniskt stöd samt inköp av fler digitala verktyg. Pandemin har begränsat
insatserna från IT utvecklare och fritidshemsutvecklare men det framkommer att där
pedagogerna deltagit i kompetensutveckling har det medfört ökad tilltro till att nyttja
verktygen. Förutom verktyg har verksamhetsnivån bidragit med kommunlicenser av
pedagogiska läromedel tex det digitala läsresurser för att främja läsande. Skolor menar att
det bidragit till ökad läslust hos eleverna och till goda resultaten i ämnet svenska.
Grundskolans fokus på pojkars och flickors resultat har lett till att rektor i högre grad
analyserar

skolans

undervisning

utifrån

ett

genusperspektiv.

Skolor

har

ökat

medvetenheten om genus och dess påverkan på skolresultatet, en önskad riktning som
fortsatt behöver uppmärksammas.
Om vi ser tillbaka på de resultat som tidigare presenterats när det gäller måluppfyllelse är
den sammanfattande bilden att skolorna lyckats hålla en god undervisningskvalitet och
stödja eleverna trots den påverkan pandemin haft på verksamheten. Men det finns
elevgrupper som förefaller ha påverkats negativt, det är främst flickor utifrån resultat för
årskurs 9 samt elever i årskurs 9 med föräldrar med högst gymnasieutbildning är en grupp
elever att uppmärksamma när det gäller pandemins konsekvenser. För årskurs 9 är det
samma mönster nationellt men även i jämförelse med kommungruppen Större städer.
Avvikande resultat som behöver följas upp är måluppfyllelsen i svenska för åk 6 som
minskat två år i rad.

Styrning och ledning
Grundskolans ledning har i allt arbete likvärdig utbildning som en grundläggande faktor att
ta hänsyn till och främja i det löpande arbetet. En förutsättning är en sammanlänkad
styrkedja

inom

grundskolan
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Verksamhetschefen leder arbetet i grundskolans ledningsgrupp och grundskolans
utveckling i önskad riktning, vilket sker genom det systematiska kvalitetsarbetet varav
resultat- och kvalitetsdialoger är en del. Grundskolans tre prioriterade utvecklingsområden
kommuniceras i olika forum, kompetensutvecklingsinsatser planeras för önskad riktning
men även utifrån de önskemål som kommer från skolorna. Bedömningen är att
grundskolans

nya

organisation

är

sammanlänkad,

med

områdescheferna

som

sammanhållande och kommunicerande länk mellan verksamhetschef och grundskolans
rektorer.
Vid grundskolans kvalitetsdag fick rektorerna gruppvis arbeta med frågor om det
systematiska kvalitetsarbetet, det framkom att de var positiva till den utveckling som skett
när det gäller antalet mål som följs upp i kvalitetsrapporten samt att de är viktiga att följa
upp. Det begränsade antalet prioriterade utvecklingsområden, postern, är uppskattat och
rektorerna menar att de strävar efter att koppla ihop de egna målen mot grundskolans
övergripande och att det är bra att de inte byts ut för ofta. Formen för områdeschefernas
resultatdialoger med rektorerna uppskattas. Möjligheten att i mindre grupper samtala
utifrån varandras kvalitetsrapporter bidrar till ett reflekterande och lärande.
Under våren 2021 gjordes en enkät där rektorer fick besvara frågor om de förändringar som
skett inom grundskolan exempelvis när det gäller organisationen. En majoritet av
rektorerna menade att likvärdigheten ökat, att styrkedjan blivit tydligare och att funktionen
områdeschef är ett nära stöd.
Till kommande läsår finns ett nytt årshjul som omhändertar resultatdialoger,
kvalitetsdialoger med olika teman. Årshjulet knyter samman grundskolans utvecklingsområden främst med nationella styrdokument men även styrkort från KF/BUN. Årshjulet
presenterades inledningsvis i denna rapport.

4.6 Analys av resultaten och grundsärskolans arbete
Hos Skolverket (2021) framförs att "rikets genomsnitt för antalet pojkar mottagna i
grundsärskola (ämnen och ämnesområden) läsåret 2020–2021 var 64%. Antalet elever som i
riket är mottagna i grundsärskolan läsåret 2020/21 är knappt 13 500. Det är en ökning med
10 procent jämfört med föregående läsår, då antalet elever var knappt 12 300. Elevökningen
i skolformen följer befolkningsutvecklingen och elevkullarna har totalt sett blivit större".
Hos Skolverket (2021) framförs att "rikets genomsnitt för antalet pojkar mottagna i
grundsärskola (ämnen och ämnesområden) läsåret 2020–2021 var 64%. Antalet elever som i
riket är mottagna i grundsärskolan läsåret 2020/21 är knappt 13 500. Det är en ökning med
10 procent jämfört med föregående läsår, då antalet elever var knappt 12 300. Elevökningen
i skolformen följer befolkningsutvecklingen och elevkullarna har totalt sett blivit större".
I Luleå kommun framträder samma tendens av att pojkar i högre grad (64,5%) är mottagna
i grundsärskolan och följaktligen får del av dess resurser i högre utsträckning utifrån
elevpopulationen. Generellt så ökar i kommunen antalet elever mottagna i skolformen med
18% jämfört mot föregående läsår. Detta har skapat en trångboddhet i de i annars mycket
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fina och ändamålsenliga lokalerna.
När elever ska placeras analyseras behoven och omfattningen av funktionsnedsättning/funktionshinder, huruvida eleven läser ämnen eller ämnesområden, medicinska
behov, kommunikationsformer samt sociala omständigheter. Det är även önskvärt att vid
detta läge eftersträva en jämn fördelning mellan flickor och pojkar i klasserna utifrån vad
som är praktiskt möjligt.
Elever är efter målinriktat arbete och gender-budgeting jämnare fördelade i verksamheten
utifrån en genusanalys. Under läsåret 2020–2021 förekommer inte längre renodlade klasser
utifrån genus, detta enligt intentionen i fjolårets planering. Grupper med fler flickor ställer i
regel lägre anspråk på resurser utifrån bemanning och lokaler. Snedfördelningen avseende
på genus i grupperna är föremål för en strategi från rektorer där likvärdighet kommer att
eftersträvas. Målsättningen är att grundsärskolan (ämnen och ämnesområden) inom en
treårsperiod ska ha jämnt fördelade grupper utifrån genusaspekten. Att särskolereformen i
Luleå kommun 2019 de facto 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.
Med tanke på ovanstående analys ersätts ett av grundsärskolans utvecklingsmål till att för
nästa läsår gälla kommunikation. Kommunikation är den enskilt viktigaste faktorn för
elever att lyckas i skolarbetet enligt specialpedagogiska paradigm och beprövad erfarenhet
inom enheten. Att pojkar hittar fungerande strategier för att skapa förståelse och
kommunikation samt att flickor stärks i förmågan och självförtroendet att uttrycka sig är
betydelsefullt. Övriga utvecklingsområden trygghet och studiero samt likvärdiga
förutsättningar för flickor och pojkar är fortfarande högst aktuella.
Socialstyrelsen 2018. Fosterskador och kromosomavvikelser 2016.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2018-3-13.pdf.
Skolverket 2021, Elever i grundsärskolan läsåret 2020/21 (skolverket.se)

4.7 Sammanfattande analys VO-grundskola
Covid-19 pandemin under läsåret 20/21 påverkat grundskolans hela organisation och
verksamheten på samtliga nivåer. Arbetet med att begränsa smittspridningen och
kontinuerligt vara uppdaterad kring nuläge och nationella regelverk kring smittspridning
har medfört att annat arbete fått stå tillbaka på samtliga nivåer. Trots detta beskriver
skolorna att de arbetar med att utveckla verksamheten utifrån de behov som
uppmärksammats, exempelvis lyfter flera skolor att det pågår ett utvecklingsarbete kring
olika aspekter av elevhälsoarbete såsom extra anpassningar, fokus på främjande och
förebyggande, normer.

Grundskolans prioriterade utvecklingsområden
Styrning och ledning
Grundskolan bedöms ha en sammanlänkad styrkedja dvs former för kommunikation
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mellan lärare - rektor – områdeschefer – verksamhetschef, vilket är en förutsättning för en
likvärdig grundskola i Luleå kommun. Styrkedjan har under läsåret även prövats genom
att verksamheten behövts anpassas till att minska smittspridning under pågående Covid-19
pandemi. Bedömningen är att den fungerat väl med fokus på att stödja skolorna i deras
omställningsarbete bland annat genom att kommunicera Folkhälsomyndighetens och
Skolverkets riktlinjer som reviderats flertal gånger men framförallt genom att möjliggöra
internt kollegialt erfarenhetsutbyte.
Verksamhetschefen leder arbetet i grundskolans ledningsgrupp och grundskolans
utveckling i önskad riktning, via det systematiska kvalitetsarbetet i vilket grundskolans
prioriterade utvecklingsområden kommuniceras. Resultat- och kvalitetsdialoger är en
grundläggande del i detta. Med dialogen som verktyg kommuniceras önskad riktning och
utveckling av grundskolans verksamhet. Grundskolans tre prioriterade utvecklingsområden samt KF/BUN:s styrkort kommuniceras i olika forum, kompetensutvecklingsinsatser planeras för önskad riktning. Kompetensutveckling planeras även utifrån de
önskemål som kommer från skolorna. Enkäter och andra underlag från rektorerna visar att
nuvarande grundskoleorganisation och form på det systematiska kvalitetsarbetet inklusive
resultatdialogerna uppskattas.
Under vårterminen 2021 genomförde Skolinspektionen en regelbunden granskning av
grundskolan i Luleå. Fokus var på hur Luleå kommun avseende huvudmannens uppdrag
skapar förutsättningar för att eleverna får en likvärdig utbildning och hur väl
huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen.
Mer specifikt granskades två huvudområden varav det första var huvudmannens analys av
studieresultat och trygghet avseende variationer mellan skolor, skillnader mellan pojkar och
flickor och analysernas koppling till skolornas förutsättningar och undervisningens
genomförande. Bedömningen blev att ”Huvudmannen gör i hög utsträckning relevanta analyser
av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder
inom dessa områden.”
Det andra området var huvudmannens kompensatoriska arbete där granskningen fokuserade
på:
•

Huvudmannens kunskap om elevers skilda förutsättningar och behov

•

Hur huvudmannen motiverar sin resursfördelning

•

Träffsäkra insatser och uppföljning av insatserna

Bedömningen blev att ”Huvudmannen har i hög utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska
åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som
möjligt.” I den sammanfattande motiveringen skrivs bland annat att ”Granskningen visar
också att huvudmannens kompensatoriska arbete har tydliga mål och att dessa mål tydligt
kommuniceras ut till rektorerna. ” Skolinspektionens beslut utifrån sina kvalitetskriterier var
att de inte identifierat några utvecklingsområden och avslutade granskningen.
(Skolinspektionen Dnr-SI 2021:14)
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Tillgängliga lärmiljöer
SPSM:s tillgänglighetsmodell bidrar med stöd till skolorna med att utveckla förutsättningar
för elevernas lärande. Skolorna arbetar med att utveckla den sociala, fysiska och
pedagogiska lärmiljön inom ramen för ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
Trots att skolorna påverkats av pandemin beskriver de flesta ett arbete som bidragit till att
utveckla något perspektiv inom tillgänglig lärmiljö/elevhälsa. Skolor beskriver exempelvis
goda effekter av insatser som främjar trygghet och studiero. Elevhälsosamtalen på
aggregerad nivå visar att trivseln ökat för både flickor och pojkar i årskurs 4 och 7,
samtidigt som upplevd studiero minskat för både flickor och pojkar i årskurs 4 och 7.
Angående studiero är det flertalet skolor som kopplar brister i studiero till att ordinarie
lärare varit frånvarande pga. sjukdom eller Covid-symptom, vilket medfört otrygghet för
eleverna.
Positiva effekter beskrivs av F-6 skolor som utvecklar rastverksamheten. Den planerade och
utvecklade rastverksamheten bidrar till trygghet och skolor beskriver effekter i form av en
minskning av konflikter och kränkningar. Detta är en önskad utveckling av insatserna om
ökad rörelse och pedagogiskt planerad utevistelse, ett fortsatt stöd till skolorna bör
eftersträvas.
Det prioriterade området Tillgängliga lärmiljöer bör fortsatt utgöra ett av grundskolans
prioriterade utvecklingsområden. Det pågår många olika insatser som ryms under detta
begrepp, det som inte nämnts här ovan är grundskolans arbete med normer/skolkulturer.

Undervisningens kvalitet
Efter ett helt läsår i pandemi kan vi konstatera att rektorer och lärare samt övrig personal
gjort ett fantastiskt arbete med tanke på allt det merarbete med att begränsa smittspridning,
periodvis distansundervisning och snabba omställningar av undervisningen i samband
med lärares och rektorers frånvaro. Att trots detta merarbete och stor frånvaro hos eleverna
ändå lyckas med att bibehålla eller höja måluppfyllelsen är en bedrift. Vi ser att
behörigheten till gymnasiet ökat totalt trots att flickornas sjunkit vilket kompenserats av att
pojkarnas ökat och nu är högre än flickornas. Meritvärdet är oförändrat. För årskurs 6 har
andelen betyg E-A ökat för de flesta ämnen, avvikelse som behöver följas upp är att
andelen E-A minskar för andra året i rad i ämnet svenska och blockbetygen i SO och NO i
jämförelse med de ingående ämnena.
Vid en jämförelse med rikssnittet ser vi att grundskolan fortsatt når högre resultat än riket,
de flesta nyckeltalen befinner sig bland de 25 % bästa i kommunerna (Kolada). Men det
framgår av Koladas modellberäknade värde att grundskolan i Luleå kommun utifrån sina
förutsättningar har potential att höja resultaten och då främst meritvärdet. Skolverket har
ännu inte publicerar SALSA för läsåret 20/21, men SALSA för föregående läsår 19/20
indikerar att det finns skolor som utifrån sina förutsättningar avviker när det gäller
meritvärde. Avvikelserna för både modellberäknat värde och då särskilt SALSA som visar
data på enhetsnivå behöver särskilt uppmärksammas under kommande läsår. Skolverkets
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SALSA-värden är ett underlag för dialog om grundskolans kompensatoriska uppdrag.
Det framgår att skolor i varierad utsträckning påverkas av socioekonomi, men att det finns
en fortsatt positiv trend av gymnasiebehörigheten i flera av de prioriterade skolor. Väl
kända faktorer som föräldrars utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund påverkar
resultaten på skolorna men förändringar i dessa faktorer ger inte alltid förväntad
resultatutveckling, tex ökar gymnasiebehörigheten på Hertsöskolan och Stadsöskolan även
om andelen föräldrar med högst gymnasieutbildning ökat på skolorna. Detta kan ses som
en indikation på att skolorna lyckats med det kompensatoriska uppdraget. Det framgår
även tydligt att Luleå kommuns grundskolor har likartat mönster som riket och
kommungruppen Större städer när det gäller bakgrundsfaktorernas inverkan på hur väl
eleverna lyckas i skolan. Den fördjupade analysen av gymnasiebehörighet belyser att det är
angeläget att vid jämförelser mellan skolor använda kompletterande statistik för en
holistisk bild av skolors resultat speglade mot dess socioekonomiska faktorer, vilket kan
vara av särskild vikt vid fördelning av medel och prioritering av insatser.
Analys av sambandet mellan elevers måluppfyllelse och betydelsen av föräldrarnas
utbildningsbakgrund visar tydligt dess påverkan. Elever med föräldrar med högst
gymnasial utbildning har tappat i meritvärde från 200,5 till 188 och behörigheten till
gymnasiet har sjunkit från 79,7% till 75,6 %. Skolinspektionen (2021) lyfter i rapporten Fjärroch distansundervisningens konsekvenser att elevers förutsättningar för lärande försämrats och
menar att elevernas egna förutsättningar i form av motivation och stöd hemifrån, eller
genom deras sociala nätverk, i stor utsträckning påverkat möjligheterna till lärande och
kunskapsutveckling under perioder med fjärr- och distansundervisning. (Skolinspektionen,
2021) Oavsett pandemin sammanfaller oftast förändringar i måluppfyllelse med
utbildningsbakgrunden hos föräldrarna, vilket redovisas i resultatdelen för åk 9.
För att jämföra undervisningens kvalitét för nyinvandrade elever med riket kan en
indikation ges av att jämföra nyckeltal för behörighet till gymnasiet när det gäller samtliga
elever och samtliga elever exkluderat nyinvandrade och de med okänd bakgrund. Luleå kommun
har minst skillnad i gymnasiebehörighet jämfört med riket och gruppen större städer över
de tre senaste åren, vilket indikerar att i Luleå kommun lyckas nyinvandrade i större
utsträckning nå gymnasiebehörighet. Men det är trots allt en skillnad i måluppfyllelse för
elever med utländsk bakgrund och särskilt för nyinvandrade, vilket är naturligt då de varit
i Sverige i högst 4 år och har en skiftande skolbakgrund. Elever med utländsk bakgrund
som är födda i Sverige men där båda föräldrarna är födda utomlands lyckas väl i
grundskolan.
För F-3 framträder inget oroande mönster jämfört med tidigare läsår, skolorna har lyckats
genomföra kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden, nationella prov i år 3 och ge
elever stöd utifrån identifierade behov. Andel elever som nått kravnivå i slutet av åk 3 är
fortsatt hög i samtliga ämnen. Förskoleklassens verksamhet beskrivs utvecklas med stöd av
Läsa-skriva -Räkna garantin. Förskoleklassens kartläggningar visar ingen större avvikelse
mellan skolor, däremot kan det behövas följas upp hur undervisningen anpassas för de
elever som enligt kartläggningen behöver extra utmaningar och om det finns behov av stöd
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i detta.
Fritidshemmens verksamhet fortsätter att utvecklas när det gäller det systematiskt
kvalitetsarbete och den pedagogiskt planerade verksamheten. Fritidshemmen stöds av
fritidshemsutvecklarna i detta arbete. Den fleråriga satsningen på fritidshemsutvecklare ger
resultat och visar sig även i den lokala fritidshemsenkäten där föräldrarnas nöjdhet över
verksamheten ökat för varje år.
Behöriga lärare borgar generellt för undervisningens kvalitet. Lärarnas behörighet mäts vid
ett specifikt datum, vilket underlaget baseras på. Avvikelser på enstaka grundskolor samt
grundsärskolan behöver därför undersökas närmare. Andel legitimerade lärare behöriga i
minst ett undervisande ämne har de senaste tre åren legat på samma nivå. Behörigheten
varierar och det finns skolor där den behöver följas upp över tid. Förskoleklassen har
närmare 100 % behörig personal, fritidshemmen har minskat en aning men ligger 27
procentenheter högre än riket. Grundsärskolan behöver särskilt följas upp då behörigheten
minskat markant vid mätdatumet.

Elever med särskilt stöd
Skolenheterna följer Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt
stöd och åtgärdsprogram. Ett utvecklingsområde flera nämner är rutiner kring extra
anpassningar tex undervisande lärares dokumentation.
Antalet åtgärdsprogram har minskat från 545 till 519. Minskningen har främst skett hos
flickorna, vilket kan tyckas motsägelsefullt då flickornas behörighet till gymnasiet minskat.
Procentuellt är flickornas andel av åtgärdsprogram fortfarande 41 % och pojkarnas 59 %.
En minskning av åtgärdsprogram beskrivs av några skolor bero på ett utvecklat arbete med
tidiga insatser, extra anpassningar och tidsbegränsat särskilt stöd vilket är en önskvärd
utveckling.
I uppföljningen ser vi en markant ökning av det som benämns ”Övriga insatser” med en
ökning från 261 till 465. Exempel på övriga insatser som beskrivs är: periodvis intensivstöd
i något ämne; stöd i mindre undervisningsgrupp, studiestöd; anpassade examinationer;
specialpedagogiska insatser; hjälp att komma igång med lektionsarbete; stödsimning.
Ökningen är troligtvis effekter av att skolorna arbetar med extra anpassningar och med att
utveckla tex stödorganisation i form av Studios, Lärstudios m.fl. Elever i behov av stöd och
särskilt de med NPF gynnas särskilt av skolornas arbete med att utveckla en tillgänglig
lärmiljö med struktur och tydlighet kring undervisning, rast osv.
Det är positivt att skolor ser effekt av det systematiska arbetet med Läsa-skriva-räkna
garantin. De beskriver att de får stöd av resultaten av kartläggningsmaterial och
bedömningsstöd och i ett tidigt kan sätta in extra anpassningar och specialpedagogiskt
stöd, vilket leder till att fler elever når kunskapskraven och även att elever med behov av
utmaningar identifieras.
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Frånvaro
Pandemin har haft stor effekt på elevers frånvaro, den sammanlagda frånvaron dvs anmäld
frånvaro och ogiltig frånvaro tillsammans visar på en mycket stor andel elever som haft en
sammanlagd frånvaro på minst 5 %. 5 % frånvaro motsvara 8,9 dagar av läsårets totalt 178
skoldagar. En jämförelse av frånvaron mellan ht 2019 och ht 2020 visade att frånvaron ökat
med 100% – 200%, variationer fanns mellan årskurserna. Pandemin har kraftigt ökat
frånvaron pga. sjukdom eller riktlinjer om att stanna hemma vid symptom.
Men trots kraftig ökning av den sammanlagda frånvaron är det glädjande att den ogiltiga
frånvaron inte följt samma mönster utan ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Lärarnas rapporterade tid har ytterligare förbättrats, från 89,5 % till 90,90 %. Förtydligade
rutiner och systematisk uppföljning har bidragit till att registreringsgraden och därmed
kvalitetssäkringen av frånvarorapporteringen fortsätter att förbättras.

Kränkningar
Antalet kränkningar som anges i underlaget för skolornas KR förefaller ökat jämfört med
föregående läsår, särskilt för vårterminen. Detta mönster avviker från föregående läsår där
de flesta anmälningar och kränkningar enligt skollagen sker på hösten, nu förefaller det
vara tvärtom. Detta kan vara en indikation på att implementeringen av de nya rutinerna
ger effekt på vårterminen när det gäller användningen av STELLA för att anmäla
kränkningar. Det framgår att skolorna arbetar aktivt med att förebygga kränkningar, de
reflekterar kring rutinerna, användandet av STELLA och annan dokumentation,
riskmiljöer, insatser och dess effekter på att motverka kränkningar och identifiera
utvecklingsområden.
Flera skolor menar att antalet kränkningar minskat, några exempel på förebyggande
åtgärder som gett effekt är:
•

värdegrundsarbete på skol- eller gruppnivå utifrån behov

•

riktade resurser mot enskilda elever som utför flertalet kränkningar, flera skolor
lyfter koppling till NPF-problematik

•

utvecklat och synliggjort trygghetsteamens arbete

•

rörelsesatsningar och utbudet av planerade rastaktivereter

•

arbetet med tillgänglig lärmiljö

När det gäller aktiva åtgärder mot kränkande behandling ges i skolornas kvalitetsrapporter
exempel på förebyggande och främjande åtgärder på organisations- grupp- och
individnivå. Åtgärder kopplas bland annat till de miljöer och situationer där risken för
kränkningar är störst, främst rastverksamheten. Åtgärderna beskrivs ge effekt främst med
färre kränkningar, ökad trivsel, bättre studiero. Flertalet av åtgärderna främjar arbetet med
tillgängliga lärmiljöer utifrån dess tre delar: sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön.
Elevhälsosamtalen visar att skolornas arbete ger resultat då elever anger en ökad trivsel.
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Även i år lyfts brister i systemet som kan vara bidragande orsak till att skolor inte fullt ut
använder STELLA för att dokumentera anmälningar men framför allt för att utredningar
och uppföljningar.
Angående STELLA är det tydligt att den statistik den genererar fortsatt behöver användas
varsamt vid jämförelser mellan skolor. Det är angeläget att förvaltningen ser över
stödsystemet för skolorna när det gäller kränkningar, en strävan mot ett system som stödjer
skolornas dokumentation i hela processen kring kränkningar är önskemålet.
Under läsåret 2021/22 kommer grundskolan att i årshjulet fokusera på kränkningar genom
att kommunicera gällande rutiner, kollegialt utbyte mellan rektorerna samt utbildning för
rektorerna.

Grundsärskolan
Grundsärskolan har under läsåret haft fokus på ett tydligt genus-arbete för att skapa
likvärdighet mellan flickor och pojkar, vilket resulterat i att pojkar ökade sina studieresultat
från höstterminen till vårterminen. Det framkommer även att antalet elever mottagna i
grundsärskolan ökat med 18% jämfört mot föregående läsår, även på riksnivå har antalet
elever i grundsärskolan ökat med 10%. Detta är en utveckling som behöver följas.

Att omhänderta
Slutligen, av det som framkommit i kvalitetsrapporten avser grundskolan särskilt
uppmärksamma följande:
•

Statistik om personalresurser dvs lärarbehörighet grundar sig på SCB rapportering
som sker vid ett mättillfälle, 15 oktober. Avvikelserna bör undersökas för läsåret som
helhet för grundsärskolan och enstaka grundskolor med större avvikelse gentemot
kommunsnittet.

•

Förskoleklassens kartläggningar Hitta språket och Hitta matematiken visar att de flesta
skolorna har ett antal elever som behöver extra utmaningar, det kan vara av värde att
följa upp hur dessa elevers behov möts och ifall det finns behov av
kompetensutveckling och/eller erfarenhetsutbyte mellan skolor.

•

Måluppfyllelse för årskurs 6 har andelen betyg E-A ökat för de flesta ämnen,
avvikelse som behöver följas upp är att andelen E-A minskar för andra året i rad i
ämnet svenska och blockbetygen i SO och NO i jämförelse med de ingående ämnena.

•

Meritvärden åk 9: Vid en jämförelse med rikssnittet ser vi att grundskolan fortsatt
når högre resultat än riket, gymnasiebehörigheten och meritvärdet befinner sig bland
de 25 % bästa i kommunerna (Kolada). Men det framgår av Koladas
modellberäknade värde att grundskolan i Luleå kommun utifrån sina förutsättningar
har potential att höja resultaten och då främst meritvärdet. Även SALSA för 2020
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visar att det på skolnivå finns skolor som utifrån sina förutsättningar har
utvecklingspotential att nå högre meritvärden. Ett arbete bör initieras där samtliga
ledningsnivåer i grundskolan uppmärksammas på befintliga data och för dialog om
orsaker och möjliga insatser i syfte att öka gymnasiebehörighet och meritvärden för:
 flickor men särskilt för pojkar
 skolor med negativt värde enligt SALSA
 elever med föräldrar med högst gymnasial utbildning, omfattar även elever
med utländsk bakgrund
 grundskolan som helhet enligt Koladas modellberäknade värde
•

Det framgår att skolor arbetar med att utveckla rutinerna för extra anpassningar för
att stödja de enskilda lärarna i uppdraget med extra anpassningar. Som ett
komplement till Skolverkets stödmaterial samverkar några rektorer med
specialpedagoger från Resurscentrum med att ta fram ett stödmaterial till skolorna
om tillgängliga lärmiljöer där extra anpassningar är en del av materialet.
Stödmaterialet planeras vara klart under kommande läsår och behöver följas upp
framöver ifall det fortfarande kvarstår stödbehov kring extra anpassningar, särskilt
efter det att stödfunktionerna i Unikum aktiverats.

•

Fortsätta främja att öka den fysiska aktiviteten under hela skoldagen, vilket i
kombinationen av rörelsesatsningar och pedagogiskt planerad rastverksamhet ger
positiva effekter på flera plan.

•

Följa pandemins påverkan på elevernas måluppfyllelse och hälsa samt lärares och
rektorers arbetsmiljö

•

Kränkningar – fortsätta lyfta behovet av ett digitalt användarvänligt stödsystem för
kränkningar (STELLA) samt bidra i det förvaltningsövergripande arbetet.

•

Studie- och yrkesvägledning: stödja och följa upp att skolenheterna upprättar en
aktivitetsplan för arbetet med vägledning i vid bemärkelse som involverar studieoch yrkesvägledaren, rektor och övrig personal. Följa implementeringen av det nya
webbaserat systemet som underlättar förmedlingen av praktikplatser och säkerställer
en säker praoplats för eleven.
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5 Prioriterade utvecklingsområden
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