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1 Det systematiska kvalitetsarbetet
Förvaltningens riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet beskriver de stora dragen i det
systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsrapporten är en viktig del för att förstå skolformernas
och Resurscentrums samlade resultat och innehåller en sammanvägd analys av skolans
kvalitet. Utifrån det görs också en prioritering av huvudmannens fortsatta
utvecklingsområden som utgör grund för kommande verksamhetsplanering och
målstyrning. Nämndens målstyrning följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser
genom konkretiserade målliknande mätetal. Enheterna använder en egen modul för
målstyrningen - SKA i Stratsys - som möjliggör enheternas självständiga kvalitetsarbete per
läsår.
Årshjulet nedan visar hur det systematiska kvalitetsarbetet pågår över tid. Under året har
formerna för resultatdialog utvecklats i alla delar av verksamheten.

Kvalitetsrapporten är uppbyggd av delarna resultat, analys och utvecklingsområden.
I kapitel 2 beskrivs resultaten:
•

Objektiva resultat och informationsmått: Fokus på kränkningar

•

Subjektiva resultat (som visar hur verksamheten upplevs av våra barn, elever och
vårdnadshavare): Fokus på klagomålshanteringen

•

Observerade resultat: Fokus på granskningar och tillsyn som gjorts samt pandemins
påverkan på verksamheten

I del 3 analyseras resultaten och arbetet utifrån föregående års utvecklingsområden,
tillsammans med analys som inspel till kommande års utvecklingsområde
I del 4 beskrivs det prioriterade utvecklingsområdet för kommande år.
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Huvudmannens kvalitetsrapport beslutas av nämnden och verksamheternas rapporter utgör
bilagor. Enheternas kvalitetsrapporter beslutas av rektor och en sammanfattning i form av en
poster publiceras externt.

2 Resultat
2.1 Objektiva resultat
2.1.1

Kränkningar

Tillgången till information om händelser, utredningar och åtgärder är inte fullgod då det
finns avsevärda skillnader mellan hur olika enheter förhåller sig till de beslutade rutinerna
och använder sig av systemen.
Precis som tidigare läsår finns en kritik från verksamheterna mot det system som används
för att anmäla och dokumentera kränkningar till huvudmannen (Stella). I
kvalitetsrapporterna framgår dock att verksamheterna arbetar med att öka följsamheten till
rutinerna.
Analysen av händelser begränsas till de ärenden som anmälts i systemet Stella, vilket
betyder att det inte är en heltäckande bild av diskriminering och kränkningar inom
huvudmannens verksamheter. Vid en jämförelse av det antal händelser som anmälts i Stella
och händelser som redovisas i respektive enhets kvalitetsrapport så stämmer inte statistiken
överens. Detta i sig indikerar en skörhet i både systemet och i rutinerna, som behöver
utredas vidare.
Statistiken nedan kommer från de händelser som anmälts i Stella under perioden 1 juli 2020 10 juni 2021. Det finns en viss differens mellan antalet händelser anmälda i Stella och antalet
som rapporteras i kvalitetsrapporterna för förskolan respektive gymnasiet. För grundskolan
är differensen större, vilket i sig pekar på en kvalitetsbrist i arbetet. En del av förklaringen
kan vara att tidsperioden för uttaget från Stella skiljer sig från redovisningen i
Kvalitetsrapporten, men det är inte en fullständig förklaring.
Anmälan av uppmärksammade händelser
När en personal/medarbetare får kännedom om kränkning och hanterat situationen ska hen
göra en anmälan om händelsen i systemet Stella. Personalen ska inte göra någon värdering
av hur allvarlig en händelse är innan hen gör anmälan. När en anmälan är gjord skapar
systemet ett meddelande om att en anmälan är gjord till rektor och huvudman (områdeschef,
verksamhetschef, skolchef samt ordförande i nämnden).
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Figur 1 Anmälda händelser per skolform, könsuppdelat, läsåret 2020-2021
Läsåret 2019/2020 anmäldes totalt 705 händelser. För läsåret 2020/2021 var antalet anmälda
händelser 768 stycken. Det är svårt att bedöma om ökningen beror på en ökning av
kränkningar eller en förbättrad följsamhet i att anmäla kränkningar i det digitala systemet
Stella.
Det är stora skillnader på hur många händelser som anmäls sett till skolform.
Grundskolan har i särklass flest anmälda kränkningar och även i proportion till antalet
elever per verksamhet/skolform är grundskolans anmälningsgrad långt över både förskolans
och gymnasiets. Det är också stora skillnader på vilken grundskola man går i om händelser
anmäls. Statistiken i Stella är uppdelat per rektor och antalet anmälningar varierar från två
händelser till som mest 110 händelser. Förskolan och gymnasiet har en mer jämn fördelning
av anmälningar per rektor.
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Förskolan
Förskolan anmälde totalt 24 händelser (15 händelser enligt Kvalitetsrapporten). Många
förskolor menar att rutinerna är bra och att Stella fungerar som ett bra stöd i arbetet när man
väl använder systemet. Dock finns det förskolor som ännu inte har fungerande rutiner för
det interna arbetet kring kränkningsanmälningar. Det finns också funderingar kring vad
kränkningar är och hur de ska definieras, särskilt när det gäller yngre barn. Förskolan
efterfrågar kompetensutvecklingsinsatser kring detta.
Grundskolan
Grundskolan anmälde totalt 715 händelser (500 händelser enligt kvalitetsrapporten) och
antalet anmälda händelser per ansvarig rektor varierar stort. Flertalet skolor beskriver i sina
kvalitetsrapporter att de under läsåret arbetat med att revidera enhetens rutiner och fortsatt
implementera de förvaltningsövergripande rutinerna för anmälning av kränkningar via
Stella. Ökningen i antalet händelser ser grundskolan som en konsekvens av detta. Några
skolor menar att pedagogerna kan ha missat att rapportera in kränkningar, då
dokumentationen oftast inte kan utföras i stunden men även att det finns incidenter som
felaktigt anmälts som elevtillbud. Ett antal skolor lyfter att dokumentation och
utredningsarbetet kan ta onödigt mycket tid i anspråk, vilket ibland ses som onödigt. Det
finns även skolor som för parallelldokumentation som omhändertar själva utredningen samt
uppföljningen. 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 utredningar
och uppföljningar.
Den samlade bilden är att grundskolan har fungerande rutiner för att omhänderta
kränkningar och att ett arbete pågår med att i större utsträckning anamma de
förvaltningsövergripande rutinerna kopplade till Stella. 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.
Gymnasieskolan
Gymnasieskolans anmälningar i systemet Stella var 29 stycken (34 enligt kvalitetsrapporten)
för läsåret 2020/2021, vilket är en ökning från föregående läsår. Gymnasiet skriver i sin
kvalitetsrapport för 2020/2021 att ökningen av antalet anmälningar kan bero på riktad
information till rektorer om vikten av att använda verktyget då det ger huvudmannen
kännedom om kränkningsärenden, i enlighet med skollagens krav. I gymnasiets mall för
likabehandlingsplan finns krav på analys av de anmälningar som görs i Stella. Arbetet med
revidering av likabehandlingsplanerna pausades dock på grund av pandemin. Gymnasiet
resonerar i sin kvalitetsrapport kring det mörkertal som troligen finns. En tänkbar orsak kan
vara att elever inte har en tilltro till förbättring om de berättar om kränkningar. Det kan
också handla om att vuxna inte är lika närvarande i skolmiljöer där kränkningar ofta
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förekommer som på exempelvis grundskolan, exempelvis under raster/på håltimmar/i
elevutrymmen. Dessutom befinner sig elever på yrkesprogram på arbetsplatser under sitt
arbetsplatsförlagda lärande och det är osäkert om kränkningar som sker där kommer till
skolans kännedom. En annan tanke är att elever kanske inte har kännedom om att incidenter
kan anmälas av eleverna själva till skolans personal, oavsett om personalen varit närvarande
då kränkningen skett eller ej. Rektorerna har generellt en vilja att prioritera arbetet med att
göra skolans likabehandlingsarbete än mer känt bland eleverna.
Om händelser anmäls i det system som är avsett så får huvudmannen i form av
områdeschefer, verksamhetschefer, skolchef och nämndsordförande information. En
konsekvens av att det fortfarande finns parallella system för anmälan är att rapporteringen
från rektor till huvudmannen inte sker som avsett.
Mönster i anmälda händelser
Skolorna anmäler fler händelser där pojkar både utsatt och blivit utsatta. På förskolan och
grundskolan är det framförallt händelser med fysiskt våld som anmäls. Pojkar både utsätter
och är mer utsatta för fysiskt våld än flickor. På gymnasiet är verbala trakasserier det
vanligaste.
Flest händelser inrapporterades i september för att sedan stegvis avta under höstterminen.
Den i särklass vanligaste platsen där anmälda händelser har skett är under rast/fri lek/
lektionsfri tid utomhus, förutom för gymnasiet där de vanligaste platserna istället är
hall/korridor/uppehållsrum och på lektion. I majoriteten av de anmälda händelserna har
vuxna funnits närvarande.
Utifrån anmälningar i Stella går det inte att säga något generellt kring kopplingen till
diskrimineringsgrunderna vilket försvårar inramningen av var problemen är som störst.
Detta är ett utvecklingsbehov i systemet och även i det praktiska arbetet med att förebygga
och vidta åtgärder.
Utreda anmälda händelser och vidta åtgärder vid kränkningar
I Luleå kommun har huvudmannen delegerat utredning och vidtagande av åtgärder till
rektorer. I utredningen ska rektor ta ställning till om det har skett kränkande behandling i
skollagens mening eller inte.
Även för de händelser som anmälts så dokumenteras inte alltid utredningar eller vidtagna
åtgärder i det beslutade systemet fullt ut utan rektorerna har andra sätt att dokumentera. Det
gör att föreliggande sammanställning inte är komplett.
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Figur 2 Vidtagna åtgärder, läsåret 2020-2021
Den vanligaste åtgärden som används för alla verksamheter är samtal/möten med
barn/elever/vårdnadshavare/personal. Förskolan använder sig även av exempelvis
gruppstärkande aktiviteter och samtal med den i personalen som utsatt barnet/barnen.
Grundskolan använder sig i olika utsträckning av alla 18 kategorier av åtgärder, medan
gymnasiet rapporterar att de använder samtal med barn/elever/vårdnadshavare/personal i
17 av fallen och gruppstärkande aktivitet i ett fall.
Ett steg i rutinen för anmälan, utredning och åtgärd är ”Åtgärda och efterkontrollera: På
delegation av huvudmannen vidtar rektor nödvändiga åtgärder för händelsen. Rektor efterkontrollerar
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också åtgärderna efter den enskilda händelsen för att se om den hade effekt för det enskilda barnet.”
I slutet av läsåret 2020/2021 fanns två händelser i kategorin ”under registrering”, 37
händelser ”under utredning”, 109 händelser under ”ej åtgärdad”. 46 händelser var avslutade
och 586 händelser efterkontrollerade. Det fanns alltså sammanlagt 148 händelser som inte
var avslutade. Målet är att alla ärenden ska vara avslutade eller efterkontrollerade vid
läsårets slut. Rutiner kring avslut och efterkontroll är bristande och behöver fortsatt
förtydligas för rektor.
Redovisa händelser, utredningar och vidtagna åtgärder
Förvaltningens kansli ska redovisa anmälda kränkningar till barn- och utbildningsnämnden
och göra en analys av anmälda kränkningar årligen. Senaste redovisningen gjordes i
september 2021 i samband med beslut om huvudmannens plan mot kränkningar.
Sammanställningen och analysen för läsåret 2020/2021 inkluderas i föreliggande
huvudmannens plan mot kränkningar. Sammanställningen och analysen brister eftersom
information om händelser, utredningar och åtgärder inte är tillgängliga för sammanställning
eftersom de delvis stannar på skolorna.
Brister i systemet
Under innevarande och kommande läsår träffar verksamhetscontroller rektorer från
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan för att få en bild av vilka brister som upplevs i
systemet Stella men även vad som fungerar som avsett.
Några exempel på brister i systemet som uppkommer i kvalitetsrapporterna för 2020/2021 är
att anmälare upplever osäkerhet om anmälan nått rektor eftersom inget bekräftelsemail
mottagits och att kränkningar som riktats mot en grupp elever i en klass inte kan anmälas i
systemet som har ett individfokus.
Samtidigt finns det också rektorer som upplever att systemet fungerar och att anmälningar i
Stella i sig inte behöver vara något negativt utan tvärtom visar att rutinerna faktiskt fungerar
och att elever vill och vågar vara delaktiga i att få en bättre studiemiljö.
Verksamheternas arbete med aktiva åtgärder
Förskolan anger i sin kvalitetsrapport 2020/2021 att många förskolor bedriver ett mycket
omfattande arbete med aktiva åtgärder mot kränkande behandling och att det planeras
utifrån kartläggningar i verksamheten. Exempelvis kan det handla om närvarande vuxna, att
barn får verktyg för att kunna hantera konflikter, arbete med barnråd där barn själva är med
och utformar avdelningens ”regler” samt att kompetenshöjande insatser och samtal
genomförs för pedagoger.
De flesta incidenterna på grundskolan sker vid rast/utevistelse vilket skolorna förebygger
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 eller förflyttning mellan lokaler. Skolorna anger att verbala
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kränkningar är vanligast och en del av dessa sker utanför skoltid men leder till att de
behöver omhändertas i skolan. Flera skolor menar att antalet kränkningar minskat. Några
exempel på förebyggande åtgärder som gett effekt är värdegrundsarbete på skol- eller
gruppnivå utifrån behov, samt riktade resurser mot enskilda elever som utför flertalet
kränkningar.
I kvalitetsrapporten för 2020/2021 beskriver gymnasieskolan ett antal återkommande teman i
arbetet med aktiva åtgärder såsom fokus på den goda skolstarten, att lärare och annan
skolpersonal är anträffbara och tillgängliga för eleverna, samverkan med elevhälsan, fokus
på klassrumsklimat och bemötande elever emellan samt att diskussioner om normer och
värden är en integrerad del av undervisningen. Dock skriver gymnasieskolan att det är
oklart vilka effekter åtgärderna fått och att rektorer inte diskuterar detta i sina respektive
kvalitetsrapporter. Flera skriver dock att åtgärderna ska utvärderas när
likabehandlingsplanen revideras inför läsåret 2021–2022. Gymnasieskolans goda samverkan
mellan lärare, rektorer, elever och Elevhälsan framgår som ett centralt bidrag till arbetet med
aktiva åtgärder.

2.2 Subjektiva resultat
2.2.1

Klagomålshantering

Klagomålshantering är ett lagkrav men också en viktig källa till förståelse av kvalitet.
Klagomålen kan hjälpa oss till ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten.
Det finns inte någon tydlig definition i skollagen om vad som ska betraktas som ett klagomål
(4 kap.). Detta förtydligas inte heller i förarbetena till skollagen. Skolinspektionen har i sina
granskningar utgått från hur begreppen definieras i Svenska Akademiens ordlista. Ett
klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt.
Från 1 september 2021 ändras Skolinspektionens arbete med klagomål och Skolinspektionen
kommer att utreda fler uppgifter om missförhållanden i skolan på skolnivå. Syftet är att
bidra till förbättringar för så många barn/elever som möjligt. Skolinspektionens bedömning
är att det gör större skillnad för eleverna om de utreder skolans arbetssätt i större
utsträckning. När Skolinspektionen får in uppgifter om missförhållanden om ett enskilt barn
eller en elev finns det många gånger andra elever på skolan som är i samma situation och
orsaken till missförhållande handlar ofta om brister på skolnivå.
När myndigheten får in en uppgift om en elevs skolsituation kommer de att göra en samlad
bedömning om de ska utreda och i så fall på vilket sätt. Skolinspektionen kommer bland
annat att titta på våra tidigare inspektioner av skolan och huvudmannen, annan information
samt tidigare uppgifter som inkommit.
Skolinspektionen kommer även fortsättningsvis utreda vissa enskilda elevärenden. Det kan
till exempel handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, eller har omfattande
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frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Men för att detta ska utredas för ett
enskilt barn eller en enskild elev ska det vara befogat med statlig tillsyn. Det innebär att
Skolinspektionen ser över vad de vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur
de hanterar brister.
Även Barn- och elevombudet gör en självständig bedömning om uppgifter ska utredas eller
inte. Detta utifrån sitt uppdrag att tillvarata barns och elevers enskilda rätt vad gäller
kränkande behandling.
Det är skolans huvudman som är ansvarig för att barn och elever i deras verksamheter får en
god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen lyfter vikten av att Huvudmannen också är
den som är skyldig enligt lag att ta emot och utreda klagomål. Det är därför viktigt om man
upplever ett missförhållande att vända sig till skolan eller huvudmannens
klagomålshantering. Tanken är att det är skolan och huvudmannen som finns närmast
eleven och kan bedöma vad som behöver göras. Om en elev har behov eller råkat ut för
något behövs en snabb lösning.
Klagomål som handlar om kränkande behandling eller diskriminering
Under 2022 kommer förvaltningen se över rutiner för de klagomål som handlar om
kränkande behandling eller diskriminering. När inkomna klagomål handlar om kränkande
behandling eller diskriminering ska dessa hanteras både enligt klagomålsrutin och enligt
rutin för kränkningar och diskriminering.
Rutin för klagomål mot utbildning

Inkomna klagomål som handlar om kränkningar
Steg 1 och 2: Den som har klagomål pratar med personal eller den som har klagomål
pratar med rektor
Under läsåret 2019/2020 infördes ett nytt arbetssätt för att skapa en systematik kring
klagomålen som kommer till förskolor eller skolors personal eller rektor men inte inkommer
till huvudmannen. En intern e-tjänst upprättades. När ett klagomål kan omhändertas i det
dagliga arbetet ska klagomålet registreras i en e-tjänst av personen som mottagit klagomålet
alternativt rektor. Ärendena handläggs inte utan är avslutade ”i det dagliga arbetet”.
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Under läsåret 2020/2021 rapporterades 91 ärenden totalt varav 71 ärenden för förskolan, fyra
för grundskolan och 16 för gymnasieskolan. Fyra av dessa ärenden har kategoriserats som
kränkning av den personal som rapporterat in klagomålet.
Enligt rutiner för kränkningar ska samtliga av dessa anmälas i systemet Stella och utredas.
Utifrån kvalitetsrapporterna och dialoger med verksamheterna går att utläsa att klagomål
omhändertas direkt i verksamheten och leder till åtgärder. Det kan handla om tydliggörande
av rutiner, förbättring av miljöer, förtydligad information och ökad kommunikation med
vårdnadshavare.
Steg 3: Den som har klagomål lämnar skriftligt klagomål till huvudman
Om rektor/chef inte kan omhänderta klagomålet i det dagliga arbetet eller om klagomålet är
allvarligt så ska man hänvisa vårdnadshavaren/eleven till den externa e-tjänsten på lulea.se.
Detta gäller även om elev eller vårdnadshavare har framfört klagomålet till personalen
och/eller rektor och själv anser att problemet kvarstår.
De skriftliga klagomålen ska handläggas skyndsamt och målsättningen är att den som
lämnat klagomålet ska få svar inom 10 arbetsdagar och i annat fall bli kontaktad. När
klagomålsärendet avslutas ska inlämnaren få skriftligt svar. Om den som inlämnat
klagomålet vill vara anonym så utreds, dokumenteras och diarieförs klagomålet men ingen
återkoppling sker. Svar på klagomål meddelas till barn- och utbildningsnämnden.
I formuläret för klagomål som lämnas till huvudmannen är det individen själv som
kategoriserar ärendet, vilket medför en risk för felkällor.
11 klagomålsärenden inkom till förskolan under läsåret 2020/2021 varav tre är kategoriserade
som kränkning eller diskriminering.
48 ärenden inkom till grundskolan under läsåret 2020/2021, varav 21 är kategoriserade som
kränkning eller diskriminering eller som i fritext beskrivit ett ärende som kan kategoriseras
som kränkning eller diskriminering.
Fem ärenden inkom till gymnasiet under läsåret 2020/2021 varav två kan kategoriseras som
kränkning eller diskriminering.
När vårdnadshavare eller barn/elev lämnar ett klagomål som innefattar en kränkning bör
detta anmälas i systemet Stella och utredas.
Klagomål är en viktig källa till kunskap och förutom att göra direkta åtgärder kopplade till
inkomna klagomål finns här även potential att mer övergripande använda klagomålen som
underlag för kvalitetsutveckling. Genom att samla klagomål som inkommit både på skolnivå
och direkt till huvudman, möjliggörs att detta blir ett underlag i en analys på aggregerad
nivå där mönster och eventuella kvalitetsbrister kan identifieras.
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Steg 4: Den som har klagomål lämnar uppgifter om missförhållanden till
Skolinspektionen.
Den som har klagomål där man inte upplever att huvudmannen förmår att lösa problemen
kan lämna uppgifter om missförhållande till Skolinspektionen. Detta är nytt sedan 1
september 2021. Syftet med ändringen av begreppet är att tydliggöra att Skolinspektionen tar
emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per
automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas framöver kommer vara de fall där
Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga det som blivit ett ärende. För att så många
elever som möjligt ska dra nytta av Skolinspektionens arbete kommer fler ärenden att
utredas på skolnivå och färre ärenden som enbart är kopplade till enskilda barn/elever.
Om det gäller kränkande behandling överlämnas det till Barn- och elevombudet (BEO) som
självständigt avgör om att eventuellt starta ett ärende. Till skillnad från BEO har
huvudmannen en skyldighet att ta emot och utreda uppgifter om kränkande behandling
samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. BEO går igenom och sparar alla
uppgifter men utreder inte alla uppgifter om missförhållanden som kommer in till dem. De
gör alltid en bedömning utifrån omständigheter i det enskilda fallet. BEO är en del av
Skolinspektionen men har samtidigt en självständig funktion.
För förskolan gjordes inga anmälningar till Skolinspektionen under året.
Gällande grundskolan inkom under läsåret 2020/2021 tolv klagomål, varav två som
definierades som kränkande behandling, via Skolinspektionen. Dessa ärenden har inte
utretts av Skolinspektionen utan skickades till huvudmannen för omhändertagande via
kommunens klagomålshantering. I sex av dessa skickades även redovisning till
Skolinspektionen.
Under läsåret gjordes även åtta anmälningar till Skolinspektionen varav fem handlade om
kränkande behandling och där ett av ärendena utreddes av Barn- och elevombudet (BEO).
För gymnasieskolan gjordes en anmälan till Skolinspektionen under läsåret 2020/2021. Den
var inte kategoriserad som kränkning.
Analys
En relativt stor andel klagomålsärenden som kommer in till huvudmannen och en
betydande del av de anmälningar som kommer till Skolinspektionen handlar om
kränkningar. Huruvida detta är en konsekvens av att individen inte upplever att kontakten
med lärare/rektor/huvudman varit tillfredställande eller om det handlar om att individen
vänt sig direkt till huvudman/Skolinspektionen skulle behöva undersökas ytterligare. Utöver
detta behöver det också tydliggöras för rektor att klagomål som handlar om kränkningar
både behöver hanteras enligt gällande rutin för kränkningar och enligt rutin för klagomål.
Detta kommer följas upp i internkontrollplanen för 2022.
Även av de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen under läsåret är det en
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betydande del som handlar om kränkande behandling.
Att en stor del av de anmälningar som inkommit till Skolinspektionen handlar om
kränkningar följer det nationella mönstret. Kränkande behandling är den vanligaste
anmälningsgrunden i de ärenden som kommer in till Skolinspektionen, och förekommer i
cirka 40 procent av ärendena. Så har det varit sedan Skolinspektionen bildades.
Statskontorets utredning om klagomålshantering i skolan visar att det främsta skälet till att
elever och vårdnadshavare vänder sig direkt till Skolinspektionen är bristande kännedom
om huvudmannen och dennes ansvar för att ta emot och utreda klagomål. Ibland beror det
också på att elever och vårdnadshavare har orealistiska förväntningar på Skolinspektionen.
Statskontoret menar därför att huvudmännen måste informera elever och vårdnadshavare
mer och bättre om hur huvudmannen hanterar klagomål än vad de gör i dag.
Bedömningen är att arbetet med klagomål behöver fortsätta utvecklas på Barn- och
utbildningsförvaltningen. Det finns också behov av att fortsätta utveckla arbetet med
klagomål som gäller skolskjuts och elevhälsan och vid nästa års Kvalitetsrapport kommer
även dessa klagomål följas upp.

2.3 Observerade resultat
I detta avsnitt dokumenteras resultat av observationer som gjorts så som interna och externa
revisioner. I avsnittet görs också en uppföljning av de åtgärder som nämnden vidtagit efter
revision.
Skolinspektionen gjorde en förenklad granskning av gymnasieskolan utifrån den
rådande pandemin och de nya utmaningar den innebar för landets skolor. Luleås
gymnasieskolor (enhet A, G, I och J) blev slumpvis utvalda att delta. Granskningen gjordes
under hösten 2020 och skedde i form av samtal kring relevanta frågor för rektor och
fokuserade på rektors uppföljning och planering framåt mot bakgrund av
distansundervisningen, stöd och stimulans till elever vars kunskapsutveckling påverkats
negativt av distansundervisningen samt organisering och planering inför läsåret 2020/2021
med anledning av pandemin. Skolinspektionen lämnade skriftliga återkopplingar med
rekommendationer riktade till varje deltagande enhet i gymnasieskolan. För flera av
enheterna bedömde Skolinspektionen att inga rekommendationer behövde lämnas. De
rekommendationer som lämnades handlade om följande:
Rekommendationer som lämnades till enheterna som gäller rektors uppföljning och
planering inför läsåret 2020/2021 handlade om att rektorn i sitt uppföljningsarbete
inkluderar elevernas bild av hur verksamheten har fungerat under våren.
Rekommendationer som lämnades gällande stöd och stimulans till elever vars
kunskapsutveckling påverkats negativt av distansundervisningen handlade om att skolan
mot bakgrund av perioden av distansundervisning, kartlägger och analyserar elevers
socioemotionella behov, som grund för hälsofrämjande insatser av elevhälsan.
Barn- och utbildningsnämnd, Kvalitetsrapport

15(37)

Rekommendationer gällande organisering och planering inför läsåret 2020/21handlade om
att rektor bör uppmuntra lärarna och personalen att prata med och informera eleverna om
pandemin och på så sätt skapa förståelse för, och efterlevnad av, de åtgärder skolan sätter in
för att hindra smittspridningen.
Under vårterminen 2021 granskades enhet B gällande förutsättningar för att nå mål vid
fjärrundervisning, planering för garanterad undervisningstid samt för att säkra underlag för
bedömning och slutligen hälsofrämjande arbete. Enheten fick inga rekommendationer.
Berörda rektorer har omhändertagit rekommendationerna och även diskuterat den
återkoppling som inspektionen gav.
Skolinspektionen gjorde en tematisk kvalitetsgranskning av hur kommunala huvudmän
styr grundskolans verksamhet genom att vara tydlig i delegering och uppföljning av
delegering. Centralt i granskningen var tydligheten i processen i arbetet med delegering av
olika typer av uppgifter, relaterade till exempelvis en delegationsuppgifter men även andra
uppgifter från nämnd eller från en chef till medarbetare omfattades också. Intervjuer mer
rektorer, skolchef, förvaltningspersonal och politiker genomfördes.
Granskningen visar att organisationen präglas av målstyrning och en ambition att skapa
tydlighet i styrkedjan. I granskningen framkommer att huvudmannen arbetar för att ge
medarbetarna förutsättningar att få kompetens och möjlighet att utföra delegerade uppgifter
och att det ofta görs tydligt vilka förväntningar, ansvar och återrapporteringskrav som är
förknippade med olika uppgifter.
Skolinspektionen skriver i sitt beslut i mars 2021 att ett utvecklingsarbete i första hand
behöver inledas gällande huvudmannens arbete med att implementera delegerade uppgifter.
Skolinspektionen rekommenderar huvudmannen att utveckla arbetet med att
implementeringen av uppgifter kännetecknas av att de som fått uppgifter på delegation
förstår vilka uppgifter det handlar om. Överlämningar av uppgifter bör vara tydliga
gällande både vad uppgifterna handlar om och hur de ska återrapporteras inom
organisationen.
Åtgärder som vidtogs efter granskningen var exempelvis följande:
•

Före granskningen hade ett arbete med en total omarbetning av
delegationsordningen påbörjats. Detta arbete fortsatte under 2020 och ny
delegationsordning fastställdes i januari 2021.

•

Kansliets utredare och registrator höll därefter ett informationsmöte med
grundskolans ledningsgrupp samt genomförde utbildningsinsatser för de tre
rektorsteamen med samtliga rektorer. Insatsen bedömdes ge direkteffekt vilket
synliggörs genom att fler delegationsbeslut diarieförs och meddelas nämnden i
enlighet med fastställda rutiner.
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Skolinspektionen genomförde en regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolans
verksamhet under våren 2021 med fokus på två områden: Huvudmannens analys av
studieresultat och trygghet samt Huvudmannens kompensatoriska arbete.
Skolinspektionen gjorde bedömningen att huvudmannen i hög utsträckning gör relevanta
analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
förbättringsåtgärder inom dessa områden. Vidare bedömde Skolinspektionen att
huvudmannen i hög utsträckning har vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder som
syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå så långt som möjligt.
Skolinspektionen identifierade inte några utvecklingsområden.
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat förutsättningarna för likvärdig
utbildning i kommunen. Revisionen som fokuserade på grundskolan konstaterade att
måluppfyllelse och meritvärden i förhållande till andra kommuner står sig väl. Däremot
finns skillnader mellan skolenheterna i flertalet av de variabler som granskningen har
undersökt.
Revisorerna bedömer att det finns förutsättningar för att erbjuda likvärdig utbildning, men
att likvärdig utbildning inte bedrivs fullt ut inom alla verksamhetsområden. Revisorerna
anser att resursfördelningsmodellen är välutvecklad och tar hänsyn till och fördelar resurser
med utgångspunkt i elevers förutsättningar och behov.
Förutsättningar för nyanlända att nå målen för verksamheten bedömer revisorerna inte vara
helt likvärdiga. Bedömningen är att möjligheterna att få särskilt stöd är tämligen goda. Dock
lyfter revisionen skolenkäten där den pedagogiska personalen svarat under medel för riket
på frågan ”Jag har förutsättningar att hjälpa elever som har behov av det”.
Luleå kommun har en hög grad av legitimerade och behöriga lärare. Andelen legitimerade
och behöriga lärare skiljer sig dock kraftigt mellan skolenheterna.
Resursfördelningsmodellen kan inte fullt ut kompensera för skillnaden i andelen av behöriga
lärare.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna:
• att närmare analysera vad det beror på att nästan en tredjedel av de pedagoger som
besvarat skolenkäten 2020 anser att de inte har förutsättningar att hjälpa elever som är i
behov av det, samt om behov föreligger, vidta åtgärder.
• att vidta åtgärder som ytterligare förbättrar och stärker undervisningen för elever med
utländsk bakgrund då skillnaderna mellan skolenheterna är stora.
• att stärka sitt arbete för att tillgången på legitimerade och behöriga lärare blir mer
likvärdiga.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att lämna svar på revisionen där åtgärder
som behöver vidtas är:
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• En närmare analys av den pedagogiska personalens svar i enkäten
• Förbättra förutsättningarna för den pedagogiska personalen att ge stöd till de elever som
har behov av det
• Se över undervisningen för elever med utländsk bakgrund
• Fortsätta arbetet med att öka likvärdigheten i tillgången på legitimerade och behöriga
lärare
Detta arbete ska följas upp i Grundskolans och Resurscentrums kvalitetsrapporter 2022 samt
i kvalitetsrapporten för Huvudmannen. Rekommendationerna från rapporten omhändertas i
utvecklingsområdet likvärdighet, se kapitel 3 och 4.
2.3.1

Corona COVID-19

Pandemins påverkan på utbildningen och utvecklingsarbetet är ett återkommande tema i
samtliga verksamheters kvalitetsrapporter. Skolorna har i varierande grad drabbats av
frånvaro hos både personal och elever, och ett intensivt arbete med att minska
smittspridningen i skolan har genomförts. Det är tydligt att pandemin har gjort att stora
delar av verksamheternas utvecklingsarbete har pausats till förmån för att prioritera de
ständiga och omfattande omställningar som det funnits behov av.
Pandemins påverkan på bemanningen
Bemanningen i förskolan har varit en utmaning då medarbetare varit frånvarande i högre
grad än vanligt. Andelen vikarier har samtidigt också minskat till följd av pandemin då
exempelvis äldre vikarier avstått från att arbeta i förskola på grund av smittorisk. Då
andelen frånvarande barn periodvis också varit hög har dock rektor kunnat organisera om
sin verksamhet för att anpassa bemanningen. Pedagogers möjlighet att planera och följa upp
undervisningen har minskat eftersom bemanningen varit ansträngd och arbetsbelastningen
har upplevts som hög.
I grundskolan har personalresurser inom verksamheten omfördelats vid hög frånvaro, vilket
har gjort att planeringstid fått ställas in. Såväl lärare och fritidspedagoger som
specialpedagoger har fått gå in och vikariera i klasser och även ombesörja tillsynsuppdrag i
större utsträckning. Vikarier har ofta uteblivit och de vikarier som blivit tillsatta har i hög
grad varit outbildade och vissa oerfarna.
Gymnasieskolan har inte haft samma utmaningar med bemanning som förskolan och
grundskolan eftersom de har undervisat på distans.
Pandemins påverkan på undervisningen
Förskolan beskriver att den planerade undervisningen i form av teman och projekt har fått
avvakta i många fall på grund av bristande kontinuitet. De flesta förskolor har fått fokusera
på vardagsundervisning istället och bedömer att de trots pandemin haft en välfungerande
verksamhet med rutiner där barnen kan vara trygga. Delar av verksamheten har förlagts
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utomhus under vår, sommar och höst för att minska smittspridningen. Barn som varit
frånvarande längre tid kan ha påverkats när det gäller stimulans och lärande. Pedagogers
möjlighet att planera och följa upp undervisningen har minskat då bemanningen varit
ansträngd.
Övergång mellan förskola och förskoleklass har påverkats och istället för de traditionella
arbetssätten kopplat till övergångar har man arbetat med filmer och digitala
visningar/möten, samt utomhusbesök. Även kontakter med vårdnadshavare,
utvecklingssamtal och föräldramöten har påverkats då de inte kunnat genomföras alls
alternativt då de genomförts i annan form.
Grundskolan skriver i sin kvalitetsrapport att det framkommer att pandemin påverkat
undervisningens kvalitet och därmed elevernas lärande. Det som många skolor lyfter är att
ordinarie lärares frånvaro bidragit till att undervisningens kvalitet påverkats negativt.
Undervisningen har många gånger fått bedrivas utan förberedelse och därmed med minskad
kvalitet. 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. Några skolor menar att det medförde att elever fick lägre
måluppfyllelse. Att frånvarande ordinarie lärare har haft en negativ inverkan på trygghet
och studiero, är något som flera av grundskolorna lyfter.
Skola hemma - upplägget för de äldre grundskoleeleverna har medfört att många praktiska
övningstillfällen har försvunnit i de praktiska ämnena som slöjd, musik, slöjd men även i
laborativa ämnen i NO då de ersatts med teoretiska inslag till följd av
distansundervisningen. Skola hemma har 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 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. Det finns även elever som upplevt att
distansundervisningen gjort att de kunnat fokusera bättre och upplevt det tryggare hemma.
En högstadieskola ser att antipluggkulturen fått mer utrymme bland pojkarna då det varit
enklare för eleverna att ”smita” från skolarbetet vid distansundervisningen. Skolor beskriver
ett omfattande arbete med att stödja de elever med störst behov och de ser goda effekter av
lovskola och extra läxhjälp.
Pandemins påverkan på kränkningar
Distansundervisningen i grundskolan har medfört att skolor arbetat med 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.
Flera elever på högstadiet har upplevt att förekomsten av kränkningar har minskat som
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konsekvens av distansundervisningen. Elever har också upplevt att studieron har förbättrats
när undervisningen har bedrivits i halvklasser.
Flera rektorer på gymnasieskolan lyfter att fjärrundervisnigen kan ha påverkat det låga
antalet kränkningar. Färre sociala kontaktytor leder till färre konflikter, men kan samtidigt
leda till helt nya konflikter exempelvis på digitala ytor, där det är svårt för lärare att ha
överblick och där gemensamma spelregler för beteende saknas.
Pandemins påverkan på skolresultaten
Grundskolan ser inte att det finns en undervisningsskuld eftersom 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 komma att
synas framöver. Skolornas beskrivningar visar på stort engagemang för att stödja elever i
lärandet då de till exempel missat undervisning på grund av frånvaro. Detta är troligtvis en
starkt bidragande faktor till en fortsatt hög måluppfyllelse. Det framkommer att skolor
planerar för extra stödinsatser inför ht 2021, som exempelvis lovskola och läxhjälp.
Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram har fortsatt öka under pandemin. En stor
förändring har skett när det gäller behörighet utifrån kön där pojkarnas behörighet nu är
högre än flickornas. Det är svårt att dra slutsatser om orsaker men en bidragande orsak kan
vara att när undervisningen anpassats till pandemin har det påverkat flickor och pojkar
olika.
En farhåga hos rektorer på gymnasiet har varit att eleverna inte skulle nå lika långt i sin
kunskapsutveckling under pandemiåret som ett vanligt skolår. I satta betyg för elever i åk 3
syns en stabilitet i fördelningen av de högsta betygen för de senaste fyra undersökta
vårterminerna- Andelen A-betyg 2021 var den näst högsta under en fyraårsperiod. I
Skolverkets uppföljningar av skolan under pandemin har rektorer runt om i landet uppgett
att det finns risk för betygsinflation där lärare hellre friar än fäller när betygsunderlagen inte
är lika varierande i fjärrundervisning. Luleå gymnasieskola anser dock att lärarna haft ett
gott och varierat underlag för betygssättning samt en god kollegial samverkan för att hitta
nya examinationsformer, vilket borgar för likvärdig betygssättning på goda grunder.
Andelen satta F-betyg ökade både för flickor och pojkar mellan år 2020 och 2021. Om en
jämförelse mellan det pandemifria året 2019 och 2021 görs så har andelen F-betyg ökat mer
bland pojkar, vilket skulle kunna indikera att pojkar i åk 3 klarade fjärrundervisningen
sämre än flickor i åk 3. Andelen F-betyg ökar tydligt bland elever på yrkesprogram, vilket
indikerar att pandemin påverkat yrkeselevernas studieresultat i större utsträckning än
övriga elevers. Rektorerna ser risker för ett framtida kunskapstapp i och med att kommande
årskullar kanske inte fått samma grund som årskullar innan pandemin.
Genom statliga extramedel och gymnasieskolans egna ekonomiska överskott har
gymnasieskolan kunnat anställa extra lärare i de ämnen där resultaten varit svaga. Dessa

Barn- och utbildningsnämnd, Kvalitetsrapport

20(37)

lärare arbetar under ht 2021 såväl med undervisning, helgrupp som i lärstudior.
Pandemins påverkan på frånvaron
Förskolan skriver i sin kvalitetsrapport att de ser indikationer på att vårdnadshavare som
varit föräldralediga har skjutit upp starten i förskolan för barn med anledning av covidpandemin.
I grundskolan har den sammanlagda frånvaron, det vill säga den ogiltiga och giltiga
frånvaron sammanslaget ökat. Vid en närmare analys framgår det att ökningen till största
del består av giltig frånvaro på grund av pandemin, vilket till största del förklaras med
strikta restriktioner kring att stanna hemma vid symptom eller sjukdom i familjen.
Resurscentrum beskriver att man ser att för vissa elever som haft hög frånvaro tidigare så
har denna ökat än mer under pandemin.
Någon skola lyfter att vårdnadshavares oro påverkat elevers frånvaro och det finns skolor
som gjort orosanmälningar pga. detta.
Några av grundskolorna lyfter att en positiv effekt med distansundervisningen är att det
finns elever med problematisk skolfrånvaro som i högre grad deltagit i undervisningen, men
att det samtidigt finns elever vars höga frånvaro ökat ytterligare.
På gymnasieskolan ses en minskning av den giltiga frånvaron med anledning av pandemin
och fjärrundervisningen. Analysen är att elever som i normala fall skulle sjukskrivit sig
istället kunnat delta i fjärrundervisningen hemifrån med lindriga symptom. Kopplingen
mellan ogiltig frånvaro och pandemin är inte lika stark som för den giltiga frånvaron men
även här tycks det som att närvaron ökat under pandemin.
Pandemins påverkan på studieavbrott
Avbrotten på gymnasieskolan har minskat rejält från föregående läsår och möjligen är detta
en pandemieffekt där samhällsläget med exempelvis minskade möjligheter till arbete och
resor kan ha gjort att studier ses som ett säkert kort för gymnasieeleverna. Fler än hälften av
de avbrott som skett under läsåret är dock så kallade negativa avbrott (osäkert om de leder
till studier). Antalet avbrott med orsak ”annan” ökar för flickorna och från att 2019 ha varit
hälften så många som pojkarnas så var antalet avbrott fler bland flickor 2021. Bakom orsaken
”annan” finns bland annat psykisk ohälsa. Det är svårt att avgöra om detta har en koppling
till pandemin. Gymnasieskolans pandemienkät visar på en liten skillnad mellan flickors och
pojkars mående under pandemin där flickor i högre grad uppger att de mått sämre under
pandemin än annars. Enkäten är dock ifylld av elever som återvänt till skolan för
höstterminen 2021 och de som gjort avbrott finns inte med i underlaget.
Pandemins påverkan på elevers hälsa och elevhälsoarbetet
Det har framkommit under elevhälsosamtalen och kuratorernas elevkontakter att eleverna
under året haft mindre fysisk aktivitet och upplevt en ökad social distansering. Flera elever
har också uttryckt ett sämre mående, exempelvis som konsekvens av att aktiviteter och
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personer som tidigare haft betydelse för deras hälsa har blivit inställda eller inte kunnat
träffas. Bristen på sociala kontakter kan ha försvårat läget för elever med psykisk
problematik och exempelvis kan social ångest förstärkas vid återgång till skolan. Här
bedömer Resurscentrum att det är viktigt att eleverna får rätt stöd, rätt bemötande och
anpassningar i tillbakagången till skolan.
I grundskolans elevhälsosamtal för åk 4 och 7 anger fler elever att de trivs i skolan. För
årskurs 7 ställs även frågan om stress över skolarbetet. En lägre andel flickor känner sig
stressad, 19,9%, jämfört med föregående läsårets resultat på 26,1 %, det vill säga en stor
förändring till det bättre. Pojkarnas har däremot ökat från 10,8 % till 13 % och är nu på
samma nivå som 2018/19.
Flera grundskolor 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.
Fler av Resurscentrums planerade insatser i förskola och grundskola har fått ställas in och
ställas om på olika sätt. Planerade fysiska besök har ersatts med digitala möten. Generellt ser
Resurscentrum att pandemin haft en negativ påverkan på Resurscentrums arbete och stöd.
Konsekvenserna har bland annat varit ökade handläggningstider, flertalet förändrande
planeringar och helt inställda insatser. Stöd har minskat i omfattning och detta har haft en
negativ påverkan på barns och elevers utbildning. Förutom en utbildningsskuld skulle man
också kunna tänka sig en förväntad ”stödskuld” då barn och elever som redan tidigare hade
stort behov av anpassningar och särskilt stöd kan ha utvecklat ännu större behov. Detta kan i
sin tur förväntas leda till ökat behov av stöd från enheternas sida med eventuell resursbrist
som konsekvens.
Andelen flickor på gymnasiet som säger sig alltid eller ofta känna stress över skolarbetet
minskade från 39 procent 2020 till 37,6 procent år 2021. Flickors stressnivå är som tidigare
betydligt högre än pojkarnas. Medan aktuell forskning och elevhälsoteamen pekar på ökad
stressnivå bland ungdomar under pandemin så visar gymnasieskolans elevhälsosamtal det
motsatta. För att få en fördjupad bild av vilka konsekvenser pandemin har haft på elevernas
mående anställdes en projektledare som disputerat inom ämnet hälsovetenskap med
ungdomsinriktning. Under september 2021 gjorde gymnasieskolan inom ramen för projektet
en enkätstudie bland eleverna för att fånga in mående under pandemin. Syftet var dels att
skapa en övergripande bild och dels att ge rektorer data för den egna enheten. Detta så att
rektor tillsammans med Elevhälsa ska kunna planera för insatser utifrån enhetens egna
elevsvar. I enkätundersökningen framgår att det finns elever som ser att de fått ta ett stort
eget ansvar för studierna och känt sig effektiva medan många uttrycker att de haft svårt att
hitta rutiner. Detta kan kopplas ihop med indikationer om en sämre studiero, som
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framkommer i elevhälsosamtalen. Elever har fått lösa sin egen arbetsmiljö vilket försvåras av
trångboddhet och avsaknad av vuxenstöd. I enkätundersökningen framgår också att 10
procent av de som svarat inte upplever att de har någon att prata med om sådant som känns
svårt. Här ser gymnasieskolan att elevhälsan skulle kunna göra riktade insatser mot de
program där elever angett detta, exempelvis genom att öka sin synlighet och lyfta fram
möjligheten till samtalskontakt.
Rektorer och lärare på gymnasiet har bland annat fått introduktion i motiverande samtal och
positiv psykologi. Rektorer på gymnasiet upplever att det sociala sammanhanget spelar roll
när det gäller att få elever med stödbehov till skolan. Utifrån att det är lättare att ta till sig av
stöd om en inte upplever sig sticka ut från mängden skulle en lösning för att attrahera än fler
elever till lärstudion kunna vara att satsa på stöd i grupp.
Individuella mentorssamtal varannan vecka under pandemin upplevdes som positivt av
eleverna på de gymnasieprogram som provade denna modell. Syftet var att underlätta för
elever att prata om måendet och skolarbetet istället för att eleverna själva skulle behöva
uppsöka kontakt. Både mentorer och elever verkar föredra digital kontakt före fysiska
möten. Elevhälsans arbete med digitala kanaler har också tagit stora utvecklingssteg under
pandemin. Denna uppsökande strategi ser gymnasiet som en möjlighet att fortsätta med
efter pandemin.
Kulturskolan har under året gjort en satsning på projektet Kulturstark som sker genom
fortbildning, nya aktiviteter och kurser med fokus på att främja elevers psykiska hälsa.
Kulturskolans arbete med evidensbaserade metoder för att främja elevers välmående och
hälsa vilket i förlängningen ger goda effekter på lärandet har legat i fokus under året. Med
anledning av bland annat pandemins effekter på ungas mående gör Kulturskolan extra
satsningar läsåret 2021/2022 för psykisk hälsa.
Pandemins påverkan på utveckling av arbetsformer
Resurscentrum beskriver att pandemin har fört med sig möjligheter till ökad kompetens och
större trygghet och flexibilitet när det gäller digitala arbetsformer och möten. De digitala
arbetsformerna kommer även efter pandemin att berika kvaliteten i arbetet, vilket kan
förväntas gynna det stöd som erbjuds. Exempelvis ser Resurscentrum att detta har ökat
tillgängligheten för skolkuratorer och skolsköterskor. Vårdnadshavare har i hög grad
uppskattat de nya mötesformerna och det har gett en ökad grad av föräldramedverkan,
exempelvis genom att båda vårdnadshavarna kunnat delta på ett enklare sätt vid
återkoppling från skolsköterskan. Skolkuratorerna har sett både för och nackdelar med det
ökade användandet av digitala möten. Fördelarna har märkts hos de elever som haft svårt att
mötas ”öga mot öga”. Dock har skolkuratorer haft svårt att genomföra hembesök vid behov,
exempelvis hos elever med problematisk skolfrånvaro. Då verksamheterna nu återgår till
fysisk skola är det viktigt att fortsätta använda digitala möten då det är praktiskt och
fördelaktigt.
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Sammanfattning
•

Utvecklingsarbetet har många gånger fått pausas, samtidigt som den digitala
utvecklingen tagit stora kliv

•

Den digitala utvecklingen har påverkat tillgängligheten och visat sig ge positiva
effekter på barn och elevers tillgång till elevhälsa men även möjliggjort för en del
elever med problematisk skolfrånvaro att ta del av undervisningen i högre grad än
tidigare

•

Bemanningsfrågan, särskilt i förskola och grundskola har varit utmanande och när
ordinarie lärare är frånvarande har det en negativ inverkan på studiero

•

Distansundervisningen har varit utmanande för eleverna i varierande utsträckning
och elever som upplevt det svårt och som har ett större stödbehov har fått
undervisning på plats på skolan. Det finns även elever som upplevt att
distansundervisningen gjort att de kunnat fokusera bättre och upplevt det tryggare
hemma

•

Trångboddhet och avsaknad av vuxenstöd har varit försvårande faktorer för
distansstudier

•

Stöd från Resurscentrum har minskat i omfattning och detta har haft en negativ
påverkan på barns och elevers utbildning – förväntad ”stödskuld”

•

Skolor beskriver ett omfattande arbete med att stödja de eleverna med störst behov
och de ser goda effekter av lovskola, extra läxhjälp och utökning av arbetet med
lärstudior

•

Det finns upplevelser av att kränkningar minskat, men samtidigt utmaningar när
undervisningen förläggs till digitala ytor där sociala spelregler saknas

•

Pojkars behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ökar och ligger nu högre än
flickors vilket är ett trendbrott. Denna tendens syns även i riket i stort. Är detta en
konsekvens av hur undervisningen förändrats med anledning av pandemin?

•

Svag indikation på att pandemiåret 2021 var svårare för gymnasiets yrkeselever.

•

Avbrotten på gymnasieskolan har minskat rejält från föregående läsår men fler än
hälften av de avbrott som skett är dock så kallade negativa avbrott (osäkert om de
leder till studier). Antalet negativa avbrott för flickor ökar

•

Gymnasieskolans pandemienkät visar på en liten skillnad mellan flickors och pojkars
mående under pandemin där flickor i högre grad uppger att de mått sämre under
pandemin än annars

Analys
Pandemin har påverkat samtliga verksamheter på alla nivåer. Arbetet med att kontinuerligt
vara uppdaterad kring nuläge och nationella regelverk och göra anpassningar utifrån
rådande situation, har medfört att annat arbete fått stå tillbaka.
Skolverket fastslår i sin delrapport ”Covid- 19 pandemins påverkan på skolväsendet” att
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skolans kompensatoriska uppdrag försvårats av pandemin. Det kompensatoriska uppdraget
innebär att det i utbildningen ska tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att de ska
ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att
uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den sammanväga
bedömningen av Luleå kommuns skolor är att pandemin ställt höga krav på att ta hänsyn till
barns och elevers olika behov i utbildning och att skolorna arbetat med att identifiera
stödbehov och flexibelt skapa olika typer av stödinsatser. Underlaget är inte tillräckligt för
att bedöma varken kvaliteten på eller effekten av de vidtagna kompensatoriska insatserna.
Detta är dock en fråga som huvudmannen behöver ta med sig in i arbetet med både den
ordinarie utbildningen och i beredskap inför kommande samhällsförändringar som ställer
nya krav på upplägg för utbildningen.
Att pandemin tycks ha slagit ojämnt på olika grupper är något som är återkommande i
analyser av pandemins konsekvenser. Det som är genomgående är att många av pandemins
både direkta och indirekta effekter slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och
riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Denna utveckling
går stick i stäv mot Agenda 2030-principen om att ingen ska lämnas utanför och
folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Analys av pandemins påverkan är viktig för att kunna ha med sig in i framtida behov av
anpassningar till nya rådande samhällssituationer, men också för att se vilka förändringar i
arbetssätt under pandemin som fortsatt i ett nytt ”normaltillstånd” skulle gynna elevernas
lärande och välmående.

3 Analys
3.1 Samlad analys Barn- och utbildningsförvaltningen
Förra årets kvalitetsrapport pekade ut två prioriterade utvecklingsområden- tillitsbaserad
styrning och ledning samt likvärdighet. Nedan följer en beskrivning av arbetet med dessa
utvecklingsområden, samt resonemang kring vidare arbete gällande utvecklingsområdet
Likvärdighet som prioriteras för kommande år.
Tillitsbaserad styrning och ledning
Huvudmannens ena utvecklingsområde för läsåret har varit tillitsbaserad styrning och
ledning. Invånaren i fokus, som är en av principerna för Tillitsbaserad styrning och ledning i
Luleå kommun, är också det som Huvudmannen prioriterar högst- vi finns till för barn och
elever och deras lärande ska vara i fokus. Kvalitetsarbetet har förenklats över tid och antalet
mål har minskats för att prioritera mål som har fokus på barn och elevers lärande.
Förvaltningen har minskat antalet möten i chefsleden för att ge mer tid till
kärnverksamheten. Det har också betytt att färre frågor lyfts upp till ledningsgruppen vilket
lett till att fler beslut fattas närmare verksamheten. Förvaltningen har också sedan tidigare

Barn- och utbildningsnämnd, Kvalitetsrapport

25(37)

infört resultatdialoger där lärande i olika led är i fokus, exempelvis genom utökad
ledningsgrupp där måluppföljning och planering framåt genomförs, samt verksamheternas
resultatdialoger där chefer lär av varandra i grupper. Förvaltningen har ett eget forskningsoch utvecklingsråd för att ytterligare stärka kopplingen till vetenskap och beprövad
erfarenhet. Förvaltningen har tidigare även minskat antalet chefsled inom administrationen
för att skapa en plattare organisation, exempelvis för HR-frågorna där chefer nu kan få ett
mer direkt stöd utan att det behöver gå via ett antal chefsled.
Nära och samordnat stöd som en del av tillitsbaserad styrning och ledning
Att ge stöd till ledare och medarbetare på ett serviceinriktat sätt, är en viktig del av
förvaltningens uppdrag. Det är också en av grundprinciperna för tillit som Luleå kommun
utgår ifrån.
Under året har en omarbetning av Dokumenthanteringsplanen slutförts och beslutats av
nämnden. Det har lett till en tydlighet för chefer och arkivredogörare om hantering och
arkivering av förvaltningens handlingar. Implementering av dokumenthanteringsplanen
pågår genom utbildningstillfällen och information. Revideringar kommer att göras vid
behov.
En omarbetning av Delegationsordningen har slutförts och beslutats av nämnden under året.
Det har lett till tydlighet för chefer och delegater om deras ansvar och hur rutinerna för
delegationsbeslut ser ut. Implementering av delegationsordningen pågår genom
utbildningstillfällen och information. Revideringar kommer att göras vid behov.
Som ett led i att skapa en tydligare intern och extern kommunikation har förvaltningens
kommunikatörer anordnat workshops om strategisk kommunikation med verksamheternas
rektorer och chefer.
Under innevarande läsår kommer en förbättringsagent att arbeta med att förenkla
förvaltningens administrativa processer. Detta som ett led i att agera utifrån filosofin, så att
våra medarbetare ska märka att vardagen blir mer hanterbar och att de som är närmast
elever och barn ska uppleva den centrala förvaltningen som stöd för barn och elevers
utveckling. Vi behöver synliggöra vilka delar i administrationen och rapporteringen uppåt
som upplevs som betungande men också om det finns delar som kan förändras, minskas ner
eller tas bort.
Se helheten som en del av tillitsbaserad styrning och ledning
Att se och aktivt och gemensamt ansvara för helheten och samarbeta över gränserna för att
lösa vårt gemensamma uppdrag, är en av principerna för Luleå kommuns arbete med
tillitsbaserad styrning och ledning.
Ett bidrag till detta är det forskningsprojekt som Barn- och utbildningsförvaltningen deltagit
i, som leds av Centrum för skolledarutveckling. Forskningsprojektet studerar skolans
styrning och ledning. Ambitionen är att projektet ska bidra till kunskap om hur skolans
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organisation och ledarskap ser ut och hur det stödjer skolans nationella och kommunala
uppdrag och mål. Syftet med projektet är att identifiera och undersöka hur rektors arbete,
relationer och ledarskap ser ut i en förändrad organisation. Centrum för skolledarutveckling
är intresserade av rektorers kunskapsbas, relationer och handlingar samt dess relation till
övriga styrkedjan. Detta ser man i sin tur bidrar med en ökad kunskap om skolor och
förvaltningars kultur och struktur, pedagogers arbete, elevers utveckling och lärande,
digitalisering, skolors resultat och skolans relation till det omgivande samhället. I
projektgruppen ingår flera forskare som studerar skolans organisering och ledarskap men
har olika perspektiv. Frågorna utgår från ett stort internationellt projekt om framgångsrika
skolor, International, Successful School Principal Project (ISSPP).
Under hösten 2019 gjorde Centrum för skolledarutveckling ett antal intervjuer om samspel,
ledarskap och styrning på såväl förvaltningsnivå som skolnivå och även med nämndens
ordförande och under hösten 2021 presenterade Centrum för skolledarutveckling några av
de resultat man sett hittills.
En fråga som diskuterades mycket var att man värnar lojaliteten med ”sin egen nivå”/ sitt
eget kollegium. Flera lärare i studien uttryckte att deras fokus var relationen till elever och
kollegor. De framhöll att de är beroende av att deras dagliga relationer och aktiviteter kan
genomföras med så få problem och onödiga störningar som möjligt. Det framkom också att
lärarnas kunskap om arbetet på politisk och skolkontorsnivå är begränsad och att de sällan
möter representanter från nivån ovanför rektor och är mer fokuserade på den egna skolans
kultur och förutsättningar för att göra ett bra jobb. Eller som en lärare uttryckte det: Om
nivån ovanför rektor inte direkt påverkar arbetet på ett negativt sätt så är man nöjd med den
uppdelning som finns för olika arbetsuppgifter.
Detta skapar frågor om styrkedjan och huruvida den är funktionell för organisationen som
helhet.
Arbetet med styrning och ledning i allmänhet är pågående i samtliga verksamheter.
Förskolan har valt Styrning och ledning som ett av sina prioriterade utvecklingsområden
eftersom det finns ett behov av att fördjupa kunskap kring ledning och styrning av det
systematiska kvalitetsarbetet med fokus på en likvärdig utbildning i förskolan. Inriktningen
är att fortsätta utvecklingsarbetet som pågår inom ramen för aktionsforskningsarbetet i
samverkan med Luleå tekniska universitet. Förskolan beskriver att
aktionsforskningsprojektet bidrar till kunskapsbyggande samt kollektivt lärande för
förskolans ledning, men att det finns en hel del aktiviteter kvar att genomföra med
rektorerna.
I grundskolan upplevs det begränsade antalet prioriterade utvecklingsområden, postern,
som 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
resultatdialogerna i grundskolan uppskattas. Till kommande läsår finns också ett nytt årshjul
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som tydligare knyter samman grundskolans utvecklingsområden med nationella
styrdokument och styrkort från KF/BUN.
I gymnasieskolan är samledarskap och distribuerat ledarskap viktiga delar av styrningen.
Skolans tio enheter leds av lika många rektorer med stöd av fyra biträdande rektorer. De
biträdande är chefer för elevhälsans personal, studie- och yrkesvägledare samt stödpersoner
(exempelvis elevassistenter). Fördelarna med organisationen är att rektor kan koncentrera
sig på det pedagogiska ledarskapet. Exempel på distribuerat ledarskap är förstelärarna som
med stort mått av frihet leder kollegor i ämnesnätverk med uppdraget att utveckla
undervisningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Ledningsgruppen brukar även
ge olika professioner särskilda uppdrag att lösa självständigt. Under läsåret 2020-21 har
gymnasieskolans specialpedagoger skapat enhetsövergripande rutiner för gränsdragning
mellan särskilt stöd (åtgärdsprogram) och extra anpassningar. Detta uppdrag är ett exempel
på tillitsbaserad styrning.
Resurscentrum har valt Styrning och ledning som ett av sina prioriterade
utvecklingsområden för kommande år. Utveckling av kvalitetsledningssystemet på
Resurscentrum är pågående. Man ser behov av att fortsatt förtydliga den gemensamma
riktningen för arbetet med skolformerna och upplever att betydelsefulla steg tagits under
läsåret för att tillsammans med grundskolan definiera en övergripande riktning framöver
kring det gemensamma arbetet.
Ett starkt gemensamt fokus för verksamheterna är att en utvecklad ledning och styrning ska
leda till en ökad likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor.
Likvärdighet
Huvudmannens andra utvecklingsområde för 2020/2021 har varit likvärdighet. Detta
kommer fortsätta som utvecklingsområde även för 2022.
Likvärdighetsbegreppet delas i Skolverkets rapport ”Likvärdig utbildning i Svensk
grundskola” upp i tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på
utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande.
•

Lika tillgång till utbildning

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika
tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna
lag (1 kap. 8§ skollagen).
•

Lika kvalitet på utbildning

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 9§ skollagen).
Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan
utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås
oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Hur verksamheten ska utformas för att nå de
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fastställda målen kan variera beroende på lokala behov och förutsättningar. Det finns olika
vägar att nå de fastställda målen. Hänsyn ska tas till barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och
organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn och elever, så länge de
tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning.
Ovan blir den geografiska och sociala dimensionen gällande likvärdighet tydlig. Men staten
nöjer sig inte med att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet för alla elever, den ska
också ta hänsyn till olika elevers behov och kompensera för ”ogynnsamma hemförhållanden
och andra olikartade förutsättningar”.
•

Utbildningen ska vara kompenserande

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap.
4 § skollagen).
Pågående statligt arbete för att förbättra jämlikheten
Regeringen har konstaterat att staten behöver ta ett större ansvar för skolans utveckling för
att förbättra jämlikheten och höja kunskapsresultaten. Som ett led i regeringens insatser för
ökad kvalitet och likvärdighet får skolmyndigheterna i uppdrag att arbeta vidare med
nationella målsättningar, delmål och indikatorer. Skolverket ska ta fram ett analysunderlag
för respektive huvudmans resultat i förhållande till delmål och indikatorer.
Analysunderlaget ska vara en utgångspunkt för sådana kvalitetsdialoger som ska erbjudas
huvudmännen. Med dessa som utgångspunkt kommer alla huvudmän sedan erbjudas
återkommande kvalitetsdialoger, med start under hösten 2022. Skolverket kommer även
inrätta flera nya kontor runt om i landet för att komma närmare huvudmännen.
Sammantaget är syftet från regeringen att detta ska bidra till kvalitet i undervisningen och
motverka regionala skillnader mellan förskolor och mellan skolor.
Skolverket får bland annat i uppdrag att föreslå nationella målsättningar för de skolformer
som i dag saknar sådana, samt för fritidshemmet. Vid behov ska myndigheten även föreslå
justeringar av befintliga nationella målsättningar. Vidare ska Skolverket ta fram och utveckla
delmål och indikatorer för uppföljning och analys av huvudmännens verksamhet och
resultat. Skolverket ska även identifiera, sammanställa och utveckla framgångsfaktorer för
effektiv skolutveckling. Arbetet ska genomföras med utgångspunkt i tidigare uppdrag och i
dialog med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och
Skolforskningsinstitutet.
Detta arbete kommer påverka arbetet med likvärdighet i Luleå kommuns skolor och vi
behöver följa det noggrant.
Inom ramen för föregående läsårs prioriterade utvecklingsområde Likvärdighet valde
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Huvudmannen att arbeta mot de konkreta effekterna nedan:
•

Skolresultaten höjs och skillnaderna mellan elever och skolor minskar

Grundskolan: Meritvärdet är oförändrat från föregående år. Skillnaderna mellan lägsta och
högsta meritvärde för skolor har minskat något. Flickors meritvärde har minskat, pojkarnas
har ökat. Det finns betydande skillnader i behörighet mellan elever vars föräldrar har
respektive saknar eftergymnasial utbildning. Skillnader i behörighet mellan samtliga elever
och exklusive nyinvandrade minskar.
Gymnasiet: Genomsnittligt betygspoäng är oförändrat från föregående år. Värdet ligger
bland de 25 procenten högsta resultaten för kommunala skolhuvudmän. Flickornas
genomsnittliga betyg har minskat och pojkarnas har ökat något. För högskoleförberedande
program ligger genomsnittligt betygspoäng på högsta värdet under en fyraårsperiod (15,2).
Yrkesprogram uppvisar däremot det lägsta värdet inom samma tidsperiod (13,3 i Kolada).
Det finns svaga indikationer på att pandemiåret 2021 var svårare för yrkeseleverna än för
eleverna på högskoleförberedande program. För båda programtyperna markeras
betygsvärdet i Kolada som gult, vilket innebär ett resultat bland 50 procent av landets
kommunala skolhuvudmän.
•

Elevers upplevelse av studiero ökar och elevernas upplevelse av stress minskar

Grundskolan: Upplevelsen av arbetsro har minskat betydligt för flickor och även något för
pojkar. Andelen som känner sig stressade minskar på totalen. Minskat avsevärt för flickor
men ökat något för pojkar.
Gymnasiet: Upplevelsen av arbetsro har minskat. För pojkar är upplevelsen av stress ungefär
på samma nivå som föregående år. Andelen flickor som upplever sig alltid/ofta känna stress
över skolarbetet minskar, medan andelen som anser sig vara stressade ibland ökar.
Faktorerna ovan är viktiga att fortsätta följa även framöver. För att kunna följa kopplingen
mellan likvärdighet och upplevelsen av studiero och stress behöver vi analysera detta utifrån
hur skillnader mellan upplevelse av studiero och stress ser ut mellan skolor och elever,
utifrån exempelvis socioekonomi och bakgrund.
Huvudmannen kommer även fortsätta arbeta med och följa utvecklingen kopplat till de
faktorer som beskrivs nedan under 2022.
•

Tillgång till legitimerad/utbildad personal

Inom ramen för likvärdighet som utvecklingsområde 2020/2021 lades också fokus på
tillgången till legitimerad/ utbildad personal. Studier har visat att det råder en pedagogisk
segregation inom skolan, där de mest kompetenta lärarna i högre grad återfinns på skolor
vars elever har en gynnsam socioekonomisk bakgrund. Detta tittade Kommunrevisionen
genom KPMG särskilt på i sin ”Granskning av förutsättningar för likvärdig utbildning” som
fokuserade på grundskolan. Statistiken visar att andelen med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne är högre i Luleå än snittet i kommungruppen och i riket. Det
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skiljer sig dock kraftigt åt mellan skolenheterna. Revisionen konstaterar att utbildningen inte
är likvärdig om bedömningen endast utgår från det faktum att det skiljer stort mellan
lärarnas behörighet mellan skolenheterna. Revisionens bedömning är att den omfördelning
av resurser som sker i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar bekräftas i nyckeltalet ”antal
elever per lärare”. Det är dock inte tillräckligt och revisionen anser att arbetet för att skapa
likvärdighet gällande lärarbehörigheten bör stärkas.
Legitimation och behörighet utifrån måttet heltidstjänster skiljer sig kraftigt mellan
enheterna som revisionen tittat på. Bergskolan, Tallkronanskolan och Ormbergsskolan ligger
alla på ett snitt över 90 procent medan Hertsöskolan ligger på 64 procent.
Verksamhetsföreträdare lyfter också vid intervjuerna att det trots att Luleå kommun är en
universitetsort med lärarutbildning så finns svårigheter att rekrytera inom vissa områden.
Tillgång på legitimerade och behöriga lärare kommer minska ännu mer och här blir det
viktigt att se till att det inte minskar i socioekonomiskt utsatta skolor. Detta kommer vara ett
fortsatt fokus under 2022 inom ramen för utvecklingsområdet Likvärdighet.
•

Stöd till elever som har behov av det

Revisionen undersökte möjligheterna att få särskilt stöd för elever som behöver det och
bedömer att möjligheterna är tämligen goda. Lite bekymrande är dock svaren i skolenkäten
från den pedagogiska personalen i Luleå kommuns grundskola gällande påståendet ”jag har
förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det” där medelvärdet ligger under
medelvärdet för riket och det dessutom har minskat mellan 2018–2020.
27 procent av de pedagoger som besvarat enkäten i Luleå kommun har svarat ”stämmer
ganska dåligt” och 1 procent har svarat ”stämmer inte alls” på frågan om de har
förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det. Revisionen anser att detta bör
analyseras vidare i syfte att ta reda på anledningen till pedagogernas svar.
Områdescheferna för grundskolan kommer göra en djupare analys av resultaten
skolenhetsvis för att få svar på vad detta beror på. Här planeras för djupintervjuer på
skolorna med personal från flera yrkesgrupper, exempelvis specialpedagoger, lärare, rektor
och personal från Resurscentrum. Det finns också behov av att titta på de skolor där man
upplever sig ha goda förutsättningar och vad det är som gör att det som funkar där.
•

Undervisning för elever med utländsk bakgrund

När det gäller kunskapsresultat för elever med utländsk bakgrund är det viktigt att se att det
inte är en homogen grupp.
Det är stor skillnad mellan meritvärdena för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige
(dvs med båda föräldrarna utomlands) där meritvärdet är 240,4, det vill säga över snittet på
229,2. För elever med utländsk bakgrund födda utanför Sverige (dvs elever födda utanför
Sverige som invandrat till Sverige) är snittet 180,1, det vill säga långt lägre än snittet.
Generellt minskar skillnader i behörighet mellan samtliga elever och exklusive nyinvandrade
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i Luleå. Revisionen bedömer dock att förutsättningarna för nyanlända att nå målen för
verksamheten inte är helt likvärdiga även om skollagens krav i det närmaste anses uppfyllt.
Det är förhållandevis få av de elever som är berättigade att läsa modersmål som gör det och
snittet var 2020 lägre än rikets, från att 2019 ha legat över snittet.
Efterfrågan på 19 språk kunde inte erbjudas då lärare inte fanns att tillgå. Av dessa var det
fler sökande än fem i tre språk: tyska, bosniska och albanska. Modersmålsundervisning sker
ibland via fjärrundervisning till byaskolorna.
Studiehandledning på modersmål erbjuds med några få undantag till alla elever som
behöver det. Eleverna har tillgång till studiehandledning 1-2 timmar per språkgrupp och
vecka. Vid intervjuer framkommer att detta anses vara för lite. Berättigade elever med
grekiska och albanska som modersmål har inte kunnat få studiehandledning då det inte
funnits tillgång till studiehandledare i dessa språk. Viktiga steg för att förbättra
studiehandledningen på modersmålet har tagits men det kvarstår en del utveckling att göra.
Revisionen rekommenderar att åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra undervisningen
för elever med utländsk bakgrund då skillnaderna mellan skolenheterna är stora.
Resurscentrum skriver i sin kvalitetsrapport för 2020/2021 att eleverna uppnår höga betyg i
ämnet modersmål men att den främsta orsaken är att ämnet är frivilligt och att de elever som
riskerar att inte bli godkända väljer att sluta. Resurscentrum har också sett att elever tenderar
att avanmäla sig från modersmål i åk 5 i högre grad och ser att detta kan kopplas till att
kunskapskrav och betygskrav i övriga ämnen ökar. Om andelen elever som vill läsa
modersmål ska öka är en viktig förutsättning att undervisningen bedrivs inom den ordinarie
skoldagen med den timplanebundna undervisningen på funktionella schemapositioner.
Resurscentrum ser också behov av att skapa ökad klarhet gällande vilka elever som är
berättigade studiehandledning på modersmålet och att grundskolan behöver vara
involverad i arbetet för en samsyn kring hur styrdokumenten ska tillämpas och resurser ska
riktas.
Här ser förvaltningen att vi behöver göra en djupare analys av hur upplevelsen av
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål är bland elever och
vårdnadshavare. Varför väljer inte fler elever att läsa modersmål? Varför väljer man att läsa?
Används studiehandledningen effektivt?
Studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning gynnar elevernas generella
lärande. Därför är dessa två områden viktiga att fortsätta utveckla.
•

Grundskolornas socioekonomiska sammansättning

Nationellt har skillnaderna mellan skolors betygsresultat ökat och skolans socioekonomiska
elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg.
Ur Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid,
Skolverket:
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”Om skolsegregationen med avseende på dessa variabler (socioekonomisk och utländsk bakgrund) ökar
över tid finns risk för att kamrateffekter och skolmiljö kan leda till olika förutsättningar i elevers
möjligheter att uppnå goda kunskapsresultat. Det kan även finnas problem med ökad skolsegregation
som inte direkt har att göra med kunskapsresultaten. I ett samhälle där elever från olika bakgrund i
större utsträckning går i olika skolor finns risk för att toleransen mellan olika samhällsgrupper
minskar och att skolans mål att förmedla en gemensam värdegrund försvåras.
Att blanda elever med olika social och kulturell bakgrund på samma skolor och i samma klassrum kan
således ha ett samhälleligt värde utöver hur kunskapsresultaten eventuellt påverkas. Därmed är dessa
mått på skolsegregation i sig själva relevanta likvärdighetsindikatorer.”
I Luleå finns det skillnader i socioekonomisk sammansättning men skillnaderna är mindre
än i storstäderna. Målsättningen är en jämnare socioekonomisk fördelning i kommunens
skolor och därmed en minskad segregation.
Bilderna nedan visar socioekonomi i skolstrukturen 2020 och 2021. Elever med tillfälliga
personnummer som därmed saknar registeruppgifter är inte medräknade. Den visar att det
finns en skillnad mellan skolornas socioekonomiska sammansättning som är relativt
oförändrad mellan 2020 -2021.
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4 Prioriterat utvecklingsområde
Utvecklingsområdets Vad och Hur

Utvecklingsområde

Utvecklingsområde:

Likvärdighet

Varför är utvecklingsområdet
prioriterat? Motivera utifrån
resultat och analys.

Kunskapsresultaten ligger över det nationella genomsnittet. Det
finns dock skillnader mellan elever och skolor/enheter.
Meritvärden och behörighet påverkas till stor del av föräldrars
utbildningsbakgrund. Om eleven är född i eller utanför Sverige
och vilket kön eleven har påverkar också. Tillgången till behöriga
förskollärare behöver bevakas utifrån en negativ trend i tillgång
till förskollärare nationellt och lokalt. Även för behöriga lärare ser
vi en negativ trend i tillgång. Vi ser en viss pedagogisk
segregation i kommunens grundskolor där tillgången till
legitimerade och behöriga lärare är lägre på skolor med större
socioekonomiska utmaningar.
Introduktionsprogrammen har en viktig funktion för
likvärdigheten och behöver fortsatt utvecklas.

Inom vilket/vilka styrande
dokument finns

1 kapitlet, Skollagen
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Utvecklingsområdets Vad och Hur

Utvecklingsområde

utvecklingsbehoven?
Vilka konkreta effekter
förväntas? På kort och lång sikt?

Ökat fokus på könsskillnaders påverkan på den
utbildning/undervisning som erbjuds i förskolan
Skolresultaten ökar och skillnader i skolresultaten mellan elever
och skolor och utifrån kön, föräldrars utbildningsnivå och
bakgrund minskar på grundskolan.
Elevernas upplevelse av studiero ökar och elevernas upplevelse
av stress minskar. Skillnaderna mellan skolor/gymnasieprogram
och kön minskar.
Andelen behöriga och legitimerade lärare ökar på de grundskolor
som har större socioekonomiska utmaningar eller ligger i
kommunens ytterområden.
Lärares upplevelse av möjlighet att ge stöd till elever i särskilt
behov av det ökar på grundskolan.
Introduktionsprogrammet på gymnasiet fortsätter utvecklas på
ett sådant sätt att elevernas möjligheter att nå sina målsättningar
ökar.
Studiehandledning på modersmålen ska vara likvärdig och
rättssäker när det gäller ansökan, tilldelning och genomförande.
Detta bidrar i sin tur till att eleverna i högre grad når
kunskapskraven i skolans olika ämnen genom:
• ökad möjlighet att omfördela resurser för insatser till elever
som har stora behov,
• kontinuerlig uppföljning och analys av insatsens effekt på
elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Modersmålsundervisningen ska präglas av likvärdighet och
rättssäkerhet vad gäller ansökan och tilldelning. Undervisningen
ska ha hög kvalitet och ge eleverna goda möjligheter att utveckla
flerspråkighet och sin förståelse av omvärlden och sin identitet.
Språkutveckling i modersmålet bidrar även till ökad
måluppfyllelsen i andra ämnen.

Vilka förutsättningar finns för
På huvudmannanivån finns resurser för övergripande analys och
att genomföra insatserna? Vem? uppföljning samt stöd för verksamhet; verksamhetscontroller, en
Vad? Hur?
utvecklingsledare per skolform, utvecklingsledare Resurscentrum
samt utvecklingsledare med fokus på barn och elevers hälsa för
lärande.
Ledningsgruppen för en löpande dialog inom utvecklingsområdet.
HR/ekonomi.
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Utvecklingsområdets Vad och Hur

Vilka insatser ska genomföras?
På kort och lång sikt?

Utvecklingsområde

Ökat fokus på könsskillnaders påverkan på den
utbildning/undervisning som erbjuds i förskolan, som en del av
SKA-arbetet.
Säkerställa kompetens och resurser till de skolor med störst
socioekonomiska utmaningar.
Grundskolan och Resurscentrum fortsätter sitt pågående arbete
kring utveckling av modersmålsundervisningen,
studiehandledning på modersmålet och lärarnas möjligheter att ge
stöd till elever i behov av det.
Ta fram ett nuläge och titta på trender för de skolor som har större
socioekonomiska utmaningar. Utreda vilka olika möjligheter som
finns för att öka andelen behöriga och legitimerade lärare på de
skolor som har större socioekonomiska utmaningar, tex. hur kan vi
stärka ledarna, lyfta fram det goda arbete som sker på dessa skolor,
hur vi styr och bör styra statsbidrag.
Se över organisationen för gymnasiets introduktionsprogram för att
bättre svara mot elevernas behov.
Att fortsätta utjämna resultatskillnader mellan flickor och pojkar är
ett långsiktigt arbete som innefattar såväl tillgängliga lärmiljöer
som ett främjande elevhälsoarbete. Resurscentrum samarbetar med
samtliga skolformer för att hitta arbetssätt och verka för ökad
kunskapsspridning och fördjupad förståelse i frågorna.

Hur ska uppföljning och
utvärdering av insatserna ske?
Vem? Vad? Hur?

Löpande uppföljning vid resultatdialoger i utökad ledningsgrupp.

Hur kan utvecklingsarbetet
kopplas till relevant forskning
och beprövad erfarenhet?

Utvecklingsarbetet handlar om att på huvudmannanivå befinna sig
i ett ständigt lärande där verksamheten utmanas och granskas med
vetenskapligt förhållningssätt och genom kollegialt
erfarenhetsbaserat lärande.

Uppföljning i samtliga skolformers, Resurscentrums och
Huvudmannens kvalitetsrapporter.

Som grund för arbetet ligger ett urval av viktiga utredningar och
rapporter baserade på relevant forskning:
Vetenskapsrådets rapport En likvärdig förskola för alla barn –
innebörder och indikatorer, 2015
En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning, SOU 2020:28
Skolverkets rapport Analyser av familjebakgrundens betydelse för
skolresultaten och skillnader mellan skolor. En kvantitativ studie av
utvecklingen över tid i slutet av grundskolan, 2018
Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola, En
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Utvecklingsområdets Vad och Hur

Utvecklingsområde

kvantitativ analys av likvärdighet över tid, 2012
Skolinspektionen, Tematisk kvalitetsgranskning, Resultatskillnader
inom skolor, 2020
Skolinspektionen, Regelbunden kvalitetsgranskning av Luleå
kommuns ansvarstagande för grundskolan, Dnr-SI 2021:14
Kommunrevisionens granskning om Luleå kommuns grundskolor
har förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning, 2021
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11
Skolinspektionens granskningsrapport, Gymnasieskolors arbete för
att främja elevers hälsa, 2021
Luleå gymnasieskolas post-covid hälsosida: POST-COVID - Home
(sharepoint.com)
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