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1

Sammanfattning
Kvalitetsrapportens syfte är att ge en lägesbedömning av de olika skol- och
verksamhetsformernas kvalitetsarbete och måluppfyllelse, men utgör också ett
stöd för fortsatt utvecklingsarbete. Grundskoleförvaltningens
förstärkningsområden ligger till grund för rapportens struktur:
1. Ökad kvalitet i undervisningen.
2. Ökad likvärdighet mellan skolor.
3. Tydligare ansvar, styrning och ledning.
Förstärkningsområdena utgör ett stöd i grundskoleförvaltningens strävan att nå
de nationella målen och de identifierar vilka förutsättningar som krävs för att
huvudman ska kunna ta sitt ansvar och stödja rektorer och lärare i arbetet med
att utveckla undervisningen. I kvalitetsrapporten beskrivs vilka utvecklingssteg
som tagits inom respektive förstärkningsområde men även de dilemman som
finns och vad som behöver göras för att kunna ta nästa steg i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Under grundskoleförvaltningens första år har det riktats tydligt fokus mot att
stärka rektorers och utbildningschefers möjligheter att agera pedagogisk ledare.
Renodlingen av styrkedjans roller och ansvar har påbörjats och det har
upprättats arenor för att stärka såväl kompetens som kollegialt lärande.
Grundskoleförvaltningens nya modell för systematiskt kvalitetsarbete
understödjer grundskoleförvaltningens struktur- och kulturförändring genom att
basera uppföljning och analys på tillit och dialog istället för kontroll och
rapportering. Målet är att stärka kommunikationen och tilliten mellan
styrkedjans olika nivåer.
Till stora delar bygger kvalitetsrapportens innehåll på underlag från
utbildningsområdenas kvalitetsdialoger med rektorer men den baseras även på
andra resultat och underlag som påvisar de dilemman som de olika skol- och
verksamhetsformerna möter.
I kvalitetsrapporten bekräftas vetskapen om de tidiga insatsernas betydelse för
en lyckad skolgång. Tydligt är att elever som inte nått kunskapskraven i årskurs
6 i lägre grad uppnår gymnasiebehörighet. Elevernas läsförmåga utgör en
grundläggande förutsättning för elevers måluppfyllelse vilket görs synligt i
grundskoleförvaltningens analys, stärkt av forskning.
Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning visar att elevers trygghet
och studiero samt delaktighet och inflytande är något som behöver utvecklas,
likaså strategiskt jämställdhetsarbete.
Kvalitetsrapporten synliggör den bristande tillgången till en likvärdig utbildning
då stora skillnader ses mellan elevers måluppfyllelse och lärarnas kompetens
och behörighet. Dessa variationer bör föranleda grundskoleförvaltningens
prioriteringar och beslut om behovsriktade insatser.
Ur kvalitetsdialogerna framgår att verksamhetens kvalitet och elevernas
måluppfyllelse påverkas negativt av otydliga mål och bristande kontinuitet,
vilket bland annat orsakas av hög lärar- och elevrörlighet samt förändringar i
ledningsfunktioner. Ett förbättringsarbete kräver långsiktighet och stabilitet
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genom samsyn kring uppdraget och tydliga mål. Huvudmannen kan främja
stabiliteten i skolornas verksamhet genom åtgärder som på olika sätt motverkar
avbrott i undervisningen och visar på bästa möjliga väg för eleverna genom
årskurskurserna. Huvudmannen kan också bidra till stabilitet genom att
begränsa antalet uppdrag till förvaltningen och ha fortsatt fokus på nationella
mål. Detta för att stärka rektors förutsättningar att agera pedagogisk ledare.
I kvalitetsrapporten framgår att fritidshemmets, förskoleklassens och
grundsärskolans uppdrag i högre grad behöver synliggöras i det systematiska
kvalitetsarbetet. Även här ses varierade förutsättningar att bedriva och utveckla
en undervisning av god kvalitet.
De resultat och dilemman som kvalitetsrapporten synliggör kommer att ligga till
grund för vidare dialog mellan skolor, grundskoleförvaltning, fackliga parter
grundskolenämnd. Därefter upprättas en verksamhetsplan där prioriterade
insatser tydliggörs och fördelas.

Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

5 (89)

2019-11-13

2

Inledning
Skolans systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagen (SFS 2010:800 kapitel
4, § 2–8). Enligt lagen ska huvudmannen, rektorer och medarbetare på skolorna
arbeta målmedvetet och systematiskt med ständiga förbättringar för att nå ökad
kvalitet i undervisningen. Det gemensamma målet ska vara inställt på ökad
måluppfyllelse för eleverna. Varje år sammanfattas resultaten av kvalitetsarbetet
i en kvalitetsrapport till huvudmannen. Rapporten summerar också
grundskoleförvaltningens analyser, strategier och utvecklingsinsatser.

2.1

Syfte
Syftet med grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport är att ge en
lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar. Rapporten innefattar analyser, prioriteringar och
underlag till beslut om riktade insatser för en ökad måluppfyllelse på skol- och
huvudmannanivå. Kvalitetsrapporten ska spegla uppföljningens syfte för
lärande och utvecklande och ha fokus på rektors förutsättningar att vara
pedagogiska ledare. I rapporten redovisas resultaten i första hand på
huvudmannanivå.
För den här rapporten har det gjorts vissa innehållsmässiga avgränsningar. De
uppdrag som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och grundskolenämnd
tilldelat grundskoleförvaltningen hanteras inte via kvalitetsrapporten utan
inryms i grundskoleförvaltningens övriga uppföljningsrapporter. Exempel på
detta är frågor kring mänskliga rättigheter och resursfördelningens påverkan på
elevernas måluppfyllelse. Elevhälsa, digitalisering och skolans
demokratiuppdrag följs upp under kommande verksamhetsår.

2.2

Metod
I linje med grundskoleförvaltningens tillitsbaserade styrning bygger
kvalitetsrapporten främst på dialogbaserat underlag. Strukturerade och
dokumenterade samtal med stadens rektorer utgör utgångspunkten för
grundskoleförvaltningens uppföljning och analys. Såväl förstärkningsområden
som nationella mål verkar som referensramar för grundskoleförvaltningens
sammanfattande bedömning och identifiering av utvecklingsinsatser. I
rapportens analys riktas fokus mot de dilemman som framträder i förhållande
till redovisade resultat, vilka avslutningsvis genererar en rad förslag på
prioriterade insatser. En referenslista samt förteckning över statistik och
diagram samt återfinns som bilagor till rapporten.
”Tillitsbaserad styrning bygger på idén om att skolans styrkedja samtidigt utgör
en stödkedja. I en stödkedja fokuserar överliggande nivåer inte enbart på
ansvarsutkrävande och kontroll, utan även på att skapa förutsättningar för
underliggande nivåer” (Österberg, 2018).
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2.3

Disposition
Först sammanfattas rapportens viktigaste slutsatser, följt av ett inledande kapitel
som beskriver rapportens syfte, struktur och metod. Grundskoleförvaltningens
antagna förstärkningsområden löper som en röd tråd genom kvalitetsrapportens
disposition. De utgör ramverket för redogörelse av verksamhetens resultat i
kapitel 4–8 och är utgångspunkten för grundskoleförvaltningens analyser,
slutsatser och lärdomar i kapitel 9–10.
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3

Kultur och struktur

3.1

Grundskoleförvaltningens
förstärkningsområden
Inom ramen för skolutredningen identifierades tre förstärkningsområden,
baserat på såväl forskning som omvärldsbevakning. Förstärkningsområdena
syftar till att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring skolans uppdrag.
Grundskoleförvaltningens förstärkningsområden och tillhörande strategier utgör
riktlinjen för grundskoleförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.
Grundskoleförvaltningens förstärkningsområden är:
1. Ökad kvalitet i undervisningen.
2. Ökad likvärdighet mellan skolor.
3. Tydligare ansvar, styrning och ledning.
Skolutredningen kompletterades med tre rapporter, avsedda för förskoleklass,
fritidshem och grundsärskola. Rapporternas ändamål var att synliggöra viktiga
områden som stöd för grundskoleförvaltningens fortsatta organisering och
utveckling av dessa skol- och verksamhetsformer.

3.2

Övergripande systematik
I skollagen (SFS 2010:800) och i de allmänna råden för Systematiskt
kvalitetsarbete-för skolväsendet (Skolverket, 2015) står det att huvudmän och
medarbetare på skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp
verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och
utifrån det planera och utveckla utbildningen. I enlighet med skollagen (SFS
2010:800) ska det systematiska kvalitetsarbetet också dokumenteras, i syfte att
visa vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt (kapitel 4, § 6).
Eleverna i förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola ska
tillsammans med vårdnadshavare ges möjlighet att delta i det arbetet.
Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet på sin skolenhet genomförs enligt
lagstiftning. Därav behöver rektor formulera rutiner och former för
kvalitetsarbetet gällande planering, genomförande, dokumentation och
uppföljning. Hur väl det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom
grundskoleförvaltningen är direkt avgörande för utvecklandet av en god och
likvärdig utbildning för Göteborgs stads elever.

3.2.1

Struktur
Är en process är ett flöde aktiviteter som utförs i en bestämd ordning för att nå
ett mål och som upprepas. Forskning visar att ett processinriktat arbetssätt
stärker helhetssynen och ger ökade möjligheter att identifiera
förbättringsåtgärder och ha ett likvärdigt genomförande (Ljungberg, Larsson,
2012).
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Som ett led i att utveckla
grundskoleförvaltningens
processinriktade
kvalitetsarbete har
uppföljningen av de
nationella målen
strukturerats i tre
kvalitetsområden över
året.
Grundskoleförvaltningens
årshjul visualiserar den
återkommande
förbättringscykeln och är
ett stöd för rektor i den
Plan mot d & k = Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
verksamhetsnära
planeringen,
uppföljningen och analysen av verksamheten. Årshjulet tar sin utgångspunkt i
såväl läroplansområden som förstärkningsområden, och vid sidan av
kvalitetsdialogerna följs det systematiska kvalitetsarbetet upp och dokumenteras
via en nulägesbeskrivning, verksamhetsplan och plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Grundskoleförvaltningen struktur på det systematiska
kvalitetsarbetet skall stärka förutsättningarna för att både personal, rektor och
huvudman ska kunna fullfölja sitt lagstadgade ansvar att planera, följa upp och
utveckla utbildningen.
Det finns en arbetsorganisation för hur förvaltningen ska arbeta med
utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. Struktur och process för det
systematiska kvalitetsarbetet tas fram medan det används, fortbildning ges och
synpunkter från rektorer och lärare används för vidare förbättringsarbete.
Årshjulets arbetsprocess inleddes i samband med terminsstart, vilket innebär att
två kvalitetsområden med innefattande kvalitetsdialoger kvarstår innan
grundskoleförvaltningen kan utvärdera dess effekt. Som komplement till
årshjulet erbjuder förvaltningen annat typ av stöd, exempelvis i form av
dokumentationsunderlag, kompetensutveckling och workshops.
I syfte att nå ökad likvärdighet och kvalitet i grundskoleförvaltningens skol- och
verksamhetsformer finns olika mötesarenor upprättade både inom och mellan de
olika chefsleden. Vid sidan av dessa anordnas månatliga rektorsverkstäder där
innehållet tar sin utgångspunkt i hur rektorer arbetar med
förstärkningsområdena i vardagen. Varje rektorsverkstad har haft ett särskilt
tema men det pedagogiska ledarskapet har utgjort en röd tråd vid samtliga
mötestillfällen.
För att lyckas med intentionerna i skolutredningen och förstärkningsområdena
är det avgörande att fokusera på rektors och lärares ledning av lärandet. Som ett
led i att stödja det pedagogiska ledarskapet är grundskoleförvaltningen på väg
att inrätta en rektorsakademi med syfte att ge rektorer och den pedagogiska
personalen tillgång till kompetensstärkande insatser.
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3.2.2

Kultur
Som tidigare nämnts i kvalitetsrapporten genomförs så kallade kvalitetsdialoger
såväl enskilt som i grupp. Där möts utbildningschef, verksamhetsutvecklare,
rektorer och andra nyckelpersoner för att samtala om enhetens resultat och
förbättringsområden. Forskning påvisar att det omgivande skolsystemet
behöver präglas av en kultur där skolor kan vara trygga med att synliggöra sina
resultat och utvärdera sin egen undervisning, i detta hänseende fyller
kvalitetsdialogerna en viktig funktion (Nihlfors, Johansson, 2013). Intentionen
är att dialogerna ska stärka kommunikationen och tilliten mellan styrkedjans
olika nivåer och på så vis understödja grundskoleförvaltningens struktur- och
kulturförändring. Grundskoleförvaltningens kvalitetsdialoger följer
grundskoleförvaltningens kvalitetsområden och kompletterar rektorernas
skriftliga dokumentation. De utgör ett viktigt underlag till enheternas lokala
utvecklingsarbete och huvudmannens årliga kvalitetsrapport.

4

Genomförda utvecklingssteg
inom respektive
förstärkningsområde –
sammanfattning
I skolutredningen, och de kompletterande rapporterna för grundsärskola,
fritidshem och förskoleklass, finns strategier och förslag till konkreta insatser
för att uppnå önskad effekt inom respektive förstärkningsområde.
Här följer en sammanfattning av de utvecklingssteg som tagits inom respektive
förstärkningsområde. Beskrivningen av utvecklingsstegen utgår från
förstärkningsområdets strategier och förslag på insatser.
Underlag till vilka utvecklingssteg som så här långt tagits utgår framför allt från
grundskolenämndens uppföljningsrapport 2 och nuläges och omvärldsanalys
samt från kvalitetsdialoger med rektorer.

4.1

Ökad kvalitet i undervisningen
Grundskoleförvaltningens första förstärkningsområde syftar till att
undervisningens kvalitet ska öka. Detta förstärkningsområde är överordnat de
två andra områdena, som mer är riktade emot att skapa förutsättningar för att
öka elevers lärande (Skolutredningen, 2016).
Under förstärkningsområdet Ökad kvalitet i undervisningen finns följande
strategier kopplade:
•

Säkra kompetensförsörjningen.
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•

•

Utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och samarbetskultur – på
alla nivåer, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och
omvärldsbevakning.
Utveckla och säkra rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.

Sammanfattning utvecklingssteg
En rad utvecklingssteg har tagits för att säkra kompetensförsörjningen. För
fritidshemmen har en kompetensförsörjningsplan tagits fram med flera insatser,
som till exempel möjlighet att studera under tre år med betald tjänstledighet, en
dag/vecka för att få legitimation för undervisning i fritidshem. Ett branschråd
inom GR har startats för samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i
grundskolan. För att renodla lärarens uppdrag har branschrådet i uppdrag att ge
förslag på kompletterande tjänster i skolan, vilken kompetens dessa skulle kräva
samt befattningsbenämningar. Förvaltningen har startat ett projekt som följer
arbetet i GR och förbereder för genomförandet. Som ett led i att öka
kompetensen inom grundsärskolan utarbetades ett basutbildningsprogram riktat
till elevassistenter under våren 2019. Grundskoleförvaltningen har saknat
anpassade systemstöd för kartläggning av medarbetarnas kompetens och därför
implementerades ett nytt IT-stöd för resursplanering under våren 2019. När alla
skolenheter använder systemstödet, vilket inte är fallet i dagsläget, skapas bättre
förutsättningar för analys av hur stor andel av undervisningen som bedrivs av
behöriga lärare på de olika skolorna och kan också aggregeras på
förvaltningsnivå. Numera går det även att utläsa vilka som är behöriga att
ansvara för undervisningen i fritidshem. Utifrån analysen kan också mer precisa
och prioriterade insatser tas fram för kompetensförsörjning på skolor med högt
index.
Andra utvecklingssteg som tagits för att klara kompetensförsörjningen är ett
nytt samarbetsavtal som tecknats med Göteborgs universitet i syfte att öka
kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt att arbetet med
en lärarakademi som är i ett planeringsskede.
Lärarens ledning av elevernas lärande, rektors ledning av lärarnas lärande och
utbildningschefens ledning av rektorernas lärande är basen för det kollegiala
lärandet i styr- och stödkedjan (Svedberg, 2016) och (Timperley, 2015).
Utbildningschefernas veckovisa möten med rektorsgruppen utgör ett exempel
på kollegialt lärande som ska stödja det pedagogiska ledarskapet. De månatliga
rektorsverkstäderna har också möjliggjort dialog och gemensam
kompetensstärkning för alla rektorer i grundskoleförvaltningen. Ytterligare steg
som tagits för att stärka ett kollegialt lärande och samarbetskultur är ett projekt
som påbörjats för tydliggörande av förstelärare- och lektorsuppdrag, ett arbete
som också handlar om att skapa likvärdig organisering av lärande inom och
mellan skolor i utbildningsområdena. För att säkra det systematiska
kvalitetsarbetet och professionsutvecklingen inom samtliga skol- och
verksamhetsformer finns nätverk för fritidshemmets och förskoleklassens lärare
samt för grundsärskolans rektorer. Nätverken, som drivs i samarbete med
Center för skolutveckling, finns även inom matematik och språk-, läs-, och
skrivinlärning med deltagare från alla utbildningsområden med kollegialt
lärande och utbyte av erfarenheter i fokus.
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Förvaltningens första år har inneburit ett stort fokus på rektorerna och att stärka
förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet. Inom rektorsakademin, som
nu går in i en genomförandefas, samordnas och systematiseras arbetet för att i
större utsträckning göra förvaltningen ”självförsörjande” med rektorer.
Regelbundna kvalitetsdialoger är införda, som ska stärka kommunikationen och
tilliten mellan styr- och stödkedjans olika nivåer och identifiera behov och
förutsättningar för utveckling av undervisningen.

4.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
Förstärkningsområdet Ökad likvärdighet mellan skolor handlar om att
säkerställa att alla elever får tillgång till en undervisning av hög kvalitet oavsett
elevernas olika förutsättningar. Skolan ska genom det kompensatoriska
uppdraget förmå att jämna ut de skillnader som finns och som ger eleverna olika
förutsättningar att klara utbildningens mål. Skollagen föreskriver att
utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800 kapitel 4, § 9).
Under förstärkningsområdet ” Ökad likvärdighet” finns följande strategier
kopplade:
•
•
•

Nyanlända elever på fler skolor.
Minska skolvalets påverkan på skolsegregation.
Resursfördela för ökad likvärdighet.

Sammanfattning utvecklingssteg
Grundskolenämnden har beslutat om antagningsregler där nyanlända elever från
och med årskurs ett och uppåt får företräde om den aktuella skolenheten har en
låg andel nyanlända elever.
Inför läsåret 2019/2020 organiserades det för första gången i hela kommunen ett
skolval för samtliga barn och elever aktuella för en placering i förskoleklass och
som ska byta skolenhet i grundskolan på grund av att nästföljande årskurs inte
finns på den nuvarande skolenheten.
Som ett led i att stärka en likvärdig utbildning har grundskoleförvaltningen
implementerat en resursfördelningsmodell som syftar till att stärka skolornas
förutsättningar att arbeta med sitt kompensatoriska uppdrag
Utöver de strategier som tas upp i skolutredningen finns en mängd andra
faktorer som påverkar likvärdigheten för alla elevers tillgång till en
undervisning av hög kvalitet oavsett elevernas olika förutsättningar. Dessa
faktorer tas upp längre fram i den här rapporten, både under resultat- och
analysdelen samt under förslag till insatser.
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4.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
Grundskoleförvaltningens andra förstärkningsområde syftar till att skapa både
en struktur och en kultur som stödjer och skapar förutsättningar för arbetet med
att öka elevernas lärande och måluppfyllelse. Det handlar om att alla nivåer i
styrkedjan har fokus på de nationella målen, och en tydlighet i uppdrag, roller
och ansvar. Alla nivåer i styrkedjan bör se sig själva som en del av en stödkedja
som, utifrån sin roll i kedjan bidrar till att rektorer och lärare kan utveckla
undervisningens kvalitet.
Under förstärkningsområdet ” Tydligare ansvar, styrning och ledning” finns
följande strategier kopplade:
•
•
•

Fokus på nationella mål och utveckling av undervisningen.
Renodla styrkedjans roller, uppdrag och ansvar.
Utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete.

Sammanfattning utvecklingssteg
I skolutredningen finns det inom förstärkningsområdet Tydligare ansvar
styrning och ledning förslag på insats om att begränsa uppdrag och mål och från
nämnd till förvaltning och skola. Sammantaget, i budget och inkomna uppdrag
under året, har antal uppdrag ifrån kommunfullmäktige och grundskolenämnd
hittills varit cirka 60.
Sammantaget har skolors och huvudmannens fokus på de nationella målen ökat
genom framtagna indikatorer och uppföljning av undervisningen och elevernas
kunskapsresultat, inte minst i skolans lägre skolår.
I linje med grundskoleförvaltningens kultur- och strukturförändring har en rad
insatser påbörjats med syfte att förtydliga ansvar och roller i styr- och
stödkedjan. Renodlingen av styrkedjans roller och ansvar har påbörjats genom
uppdragsbeskrivningar, framtaget reglemente och till viss del insatser för att
stärka nämnden i sitt huvudmannauppdrag. Det pedagogiska ledarskapet ska
genomsyra hela styrkedjan vilket innebär att rektor leder lärarnas lärande och
utbildningscheferna stödjer rektorernas lärande och pedagogiska ledarskap. I
detta arbete förväntas uppdragsbeskrivningarna fylla en viktig funktion.
Utifrån detta har en handledningsinsats riktats mot utbildningschefer med syftet
att stärka utbildningschefens roll och uppdrag att stödja, leda och organisera
rektorers lärande. Via rektorsgrupper och enskilda kvalitetsdialoger sker
återkoppling på uppdraget mellan de olika chefsleden.
För att stödja rektorer och lärare i deras professionella utveckling har flera steg
tagits i den nya förvaltningen. Alla stödavdelningar ska bidra till att
förvaltningen skapar bästa möjliga förutsättningar för rektorer och lärare att
skapa ökad kvalitet och likvärdighet för alla elever i Göteborgs Stad. Vid
bildandet av den förvaltningsgemensamma organisationen har det nära stödet
till rektor prioriterats.
Som ett led i grundskoleförvaltningens struktur- och kulturförändring
kompletteras numera ordinär uppföljning med kvalitetsdialoger, vilka bygger på
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rektors uppfattning och analys av verksamhetens resultat, styrkor och behov (se
avsnitt 3.2). Vid läsårets början genomfördes kvalitetsdialoger inom samtliga
utbildningsområden samt för grundsärskolans rektorer. Dialogerna summerade
uppföljning och analys av verksamheternas resultat för det gångna läsåret vilket
skapade en grund för rektorernas prioritering av mål inför det kommande
läsåret.
Fokus har legat på att utveckla den verksamhetsnära uppföljningen och som
stöd, för alla skol- och verksamhetsformer, i det systematiska kvalitetsarbetet
har grundskoleförvaltningen utarbetat olika typer av stödmaterial till såväl
rektorer som lärare. För att visualisera den årliga förbättringscykeln har ett
årshjul tagits fram (se avsnitt 3.2) och såhär långt har endast kvalitetsområdet
”Kunskap och lärande” bearbetats. Verksamhetsutvecklare utgör stöd till såväl
utbildningschefer som rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet.
För att kunna följa resultaten i förhållande till de nationella målen samt
underlätta skolornas analysarbete har grundskoleförvaltningen tagit fram
tillförlitliga och lättillgängliga analysunderlag i form av bearbetad statistik som
presenterats som interaktiva ”skolblad”. Inrapportering av resultat har under
vårterminen 2019 blivit mer tillförlitlig när det gäller läsförståelse i årskurs 1.
Inrapporteringen av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3 kan förbättras genom
att resultaten rapporteras in på rätt sätt och att likvärdigheten i lärarnas
bedömning ses över.
Stöd till skolor för genomförande av nationellt och obligatoriskt
kartläggningsmaterial i förskoleklass är framtaget. Ett arbete pågår för att
utveckla uppföljningen av elevernas lärandeprogression under tidiga skolår med
syftet att kunna sätta in adekvata stödåtgärder där de som bäst behövs.
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5

Resultat grundskola
Grundskolans resultat presenteras i detta kapitel utifrån de tre
förstärkningsområdena. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.

5.1

Ökad kvalitet i undervisningen
I detta avsnitt, förstärkningsområde ökad kvalitet i undervisningen, redovisas
resultat utifrån de tre kvalitetsområden som finns i förvaltningens årshjul:
Kunskap och lärande, Trygghet och delaktighet samt Undervisningens kvalitet.
Varje område inleds med en text som beskriver vilka nationella mål och
indikatorer som ligger till grund för resultaten.

5.1.1

Kunskap och lärande
Kunskap och lärande är ett av tre kvalitetsområden i förvaltningens årshjul.
Området är riktat mot skolans kunskapsuppdrag. Skolans uppdrag enligt
läroplanen är att ansvara för att eleverna tar till sig och utvecklar sådana
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Enligt
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ger
dessa också en grund för fortsatt utbildning.

Indikatorer som ligger till grund för beskrivning av resultaten
Läsförmåga i årskurs 1
Uppnådda kunskapskrav årskurs 3
Uppnådda kunskapskrav årskurs 6
Uppnådda kunskapskrav årskurs 9
Gymnasiebehörighet årskurs 9
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
Lovskola årskurs 9
Progression årskurs 6–9
Nyanlända elevers resultat
Jämförelse nationella prov och ämnesbetyg
Betyg och bedömning utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Resultaten beskrivs utifrån ett trendperspektiv, det vill säga hur utveckling skett
de senaste tre åren. Resultaten beskriv även utifrån nivå, det vill säga dess utfall
i relation till hur stor andel elever som uppnått kunskapskraven. Resultatet delas
upp utifrån kön.
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Läsförmåga årskurs 1
Läsning är ett kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av
årskurs 1. Från 1 juli 2016 är bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling
obligatoriskt att använda i årskursen. Det är skolans huvudman som ansvarar för
att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.
Läsförmåga definieras som två samspelande övergripande processer – god
avkodningsförmåga och god läsförståelseförmåga. Avkodningsförmåga handlar
om läsningens tekniska sida medan läsförståelseförmåga handlar om tolkandet
och meningsskapandet. Dessa bör stå i balans med varandra, vilket innebär att
olika läsfärdigheter har automatiserats. Diagrammet nedan visar resultaten av
elevernas läsförståelse.
Diagram 1. Resultat läsförståelse årskurs 1, 2019

År 2019 nådde 87,6 procent av eleverna i årskurs 1 målen i läsförståelse. 85,9
procent av pojkarna och 89,3 procent av flickorna nådde kunskapskraven. Det
finns ingen tillförlitlig trend då 2017 var första obligatoriska inrapporteringsåret
för resultaten utifrån bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling och
inrapporteringen var då inte var fullständig. Inrapporteringen har sedan 2017
förbättrats väsentligt över tid.
Det finns ingen statistik att tillgå om resultat på nationell nivå gällande
läsförmåga.
Uppnådda kunskapskrav i årskurs 3
I årskurs 3 gör lärarna en kunskapsbedömning av elevernas kunskaper i
matematik, svenska eller svenska som andraspråk, samhällsorienterade ämnen
och naturorienterande ämnen. Underlaget 2019 är emellertid bristfälligt då
många skolor inte har rapporterat in resultat, alternativt att inrapportering inte
skett korrekt. Elevernas resultat i årskurs 3 grundar sig därför i stället på resultat
utifrån nationella prov.
Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har
genomförts sedan läsåret 2008/2009. Syftet med de nationella proven är dels att
stödja läraren vid bedömning och vid betygssättning i de årskurser där betyg
ges, dels att ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven
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uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket
2016).
I årskurs 3 genomförs olika delprov i matematik och svenska varje år. Det är
därför svårt att göra en jämförelse av resultaten mellan de olika åren. I
matematik har delproven tidigare rubricerats med vilken eller vilka matematiska
förmågor som prövas, men i de senaste årens prov bedöms istället olika
matematiska förmågor på de olika delproven. Sammantaget mäter samtliga
delprov alla de matematiska förmågorna.
Diagram 2. Resultat nationella prov svenska årskurs 3

År 2019 nådde 87 procent av flickorna och 75 procent av pojkarna
kunskapskraven på nationella proven i svenska. Det är en förbättring sedan
2017, även om en jämförelse från år till år inte är enkel att göra.
Diagram 3. Resultat nationella prov matematik årskurs 3

I matematik nådde 67 procent av flickorna och 66 procent av pojkarna
kunskapskraven på nationella provet 2019. Resultaten i matematik har
förbättrats sedan 2017, men försämring har skett sedan föregående år. Det finns
på så vis ingen tydlig trend när det gäller resultaten i matematik i årskurs 3.
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Diagram 4. Resultat nationella prov svenska som andraspråk årskurs 3

Resultat på nationella prov i svenska som andraspråk har över tid legat på
ungefär samma nivå för pojkar, mellan 44 och 47 procent. Inte heller för flickor
har det skett en anmärkningsvärd förändring över tid. Flickornas resultat skiljer
sig dock från pojkarnas och är högre över tid.
Uppnådda kunskapskrav årskurs 6
Betyg i årskurs 6 infördes höstterminen 2012 i syfte att höja kvaliteten i
utbildningen och öka elevernas kunskaper. Det fanns ett identifierat behov av
att tidigt kunna följa upp elevernas kunskapsutveckling och därtill eventuellt
sätta in stödinsatser. Kursplanerna för årskurs 6 revideras 2019 i syfte att ge
ämnets syfte och centrala innehåll ett tydligare fokus i lärares undervisning och
för att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. Revideringen
ska stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen och skapa
förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg (Skolverket, 2019).
Diagram 5. Resultat andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 har minskat
kontinuerligt under åren. 2017 nådde 71,9 procent av eleverna målen och år
2018 var det 69,2 procent. Vårterminen 2019 hade en ytterligare minskning
skett. 67 procent av eleverna nådde då målen i samtliga ämnen i årskurs 6.
Pojkar har ett lägre resultat såväl 2019 som över tid i jämförelse med flickornas
Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

18 (89)

2019-11-13

resultat. 2019 skiljde det 7 procentenheter mellan pojkars och flickors resultat
(bilaga 1, diagram 1).
Gymnasiebehörighet årskurs 9
För att en elev ska vara behörig till ett yrkesförberedande program inom
gymnasieskolan krävs godkänt betyg i ämnena svenska/svenska som
andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare 5 ämnen, totalt 8 ämnen.
Andelen behöriga elever beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar
godkända betyg i alla ämnen ingår i statistiken.
Diagram 6. Resultat andel elever som är behöriga gymnasieskolans
yrkesprogram 2019

Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram har ökat de senaste tre åren.
Trenden är särskilt positiv avseende pojkarnas resultat (bilaga 1, diagram 2). År
2019 blev 75,7 procent av eleverna i årkurs 9 behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram. Följaktligen saknar 24,3 procent av eleverna
gymnasiebehörighet.
Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
Det genomsnittliga meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de
16 bästa betygen i elevens slutbetyg, och för 17 ämnen för elever som läst
moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärden och de
bästa 16 ämnena summeras. Om eleven har godkänt betyg i modernt språk som
språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet.
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Diagram 7: Resultat genomsnittligt meritvärde årskurs 9

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat de senaste tre åren. År 2017 var
meritvärdet i genomsnitt 205,5 poäng, 2018 låg genomsnittet på 215,6 poäng.
2019 har elevernas genomsnittliga meritvärde ökat till 217 poäng. Såväl
pojkarnas som flickornas genomsnittliga meritvärde har ökat. Skillnaden är
dock markant mellan könen där flickor har betydligt högre poäng i genomsnitt
än pojkar (bilaga 1, diagram 3).
Andel elever i årskurs 9 som nått målen i samtliga ämnen, genomsnittligt
meritvärde och andel elever som blir behöriga till gymnasieskolan, har ökat
över tid i både Göteborg, Stockholm och Malmö. Jämförelse av resultaten i
årskurs 9 mellan dessa städer visar att måluppfyllelsen i årskurs 9 är högre i
Stockholm än i Göteborg och Malmö. Det gäller både andel elever som når
målen och som blir behöriga till gymnasieskolan samt det genomsnittliga
meritvärdet (bilaga 1, diagram 4–6).
Lovskola årskurs 9
Rätten till lovskola regleras i skollagen (kapitel 10, § 23).
Från och med läsåret 2017/2018 är det obligatoriskt för skolor att erbjuda
lovskola.
Rätten att erbjudas lovskola gäller för:
•

•

Elever som har avslutat grundskolans årkurs 8 och som riskerar att i
årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i
gymnasieskolan.
Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit
behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det är elevens rektor som avgör vilka ämnen som eleven erbjuds att studera
under lovskolan. Vårdnadshavare kan tacka nej till erbjudandet.
Resultat
Behörigheten till yrkesprogram för elever i årskurs 9 ökade sammanlagt två
procentenheter efter genomförd lovskola. 71 elever blev behöriga till gymnasiet
efter att ha gått i lovskola i årskurs 9. Matematik var det ämnet där flest elever
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läste upp sina betyg. 76 elever fick betyg i matematik. De flesta elever läste
enbart ett ämne på lovskolan, det vill säga det ämne som saknades för
behörighet (bilaga 1, diagram 7–9).
Progression årskurs 6 till årskurs 9
Av diagrammet nedan kan utläsas att av de elever som inte uppnått
kunskapskraven i något alternativt i få ämnen i årskurs 6, är det få som blir
behöriga till gymnasieskolan. Elevens måluppfyllelse i ämnena svenska,
engelska och matematik i årskurs 6 kan på så vis ge viktig information om
risken för eleven att uppnå behörighet till gymnasieskolan.
Diagram 8. Progression årskurs 6 till årskurs 9

Nyanlända elever resultat
Nyanlända elevers kunskapsresultat är svårbedömda då gruppen är mycket
heterogen. I gruppen finns elever som nyss kommit till Sverige och elever som
gått i svensk skola i fyra år. Eleverna har också mycket skiftande skolbakgrund,
en del elever saknar skolerfarenhet medan andra har god skolbakgrund. I
Göteborg har antalet nyanlända och elever med tillfälligt personnummer sjunkit
sedan 2017. År 2017 gick totalt 543 elever ur gruppen nyanlända elever ut
grundskolans årskurs 9. År 2019 var det färre nyanlända elever som gick ut
grundskolan. Antalet elever som definieras som nyanlända hade då minskat till
299 elever.
Resultat
Andelen nyanlända elever och elever med tillfälliga personnummer med
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram var 17,4 procent 2019.
Nyanlända flickor har i regel högre resultat än nyanlända pojkar.
Jämförelse nationella ämnesprov och ämnesbetyg
Ämnesbetyget uttrycker i vilken mån den enskilda eleven har uppnått de
nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för
betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.
Avvikelserna mellan elevers betyg i förhållande till deras resultat på de
nationella proven indikerar att det kan föreligga risk för att bedömning och
betygssättning inte sker på ett rättvist och likvärdigt sätt.
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Resultat
Det finns en differens mellan resultaten på nationella ämnesprov i jämförelse
med elevernas ämnesbetyg i årskurs 9. I ämnet matematik är denna skillnad som
störst. 40 procent av eleverna fick ett högre ämnesbetyg än vad de fick i resultat
på det nationella ämnesprovet 2019 (bilaga 1, diagram 10).
Differensen mellan resultat på de nationella ämnesproven och ämnesbetygen
kan observeras de senaste tre åren. I matematik och svenska är skillnaden som
störst. I dessa ämnen får cirka en tredjedel av eleverna högre ämnesbetyg än det
resultat som uppnåtts på det nationella provet (bilaga 1, diagram 10).
En jämförelse mellan pojkar och flickors resultat på nationella ämnesprov och
ämnesbetyg visar att flickor tenderar att få högre ämnesbetyg än provbetyg i
jämförelse med pojkar (bilaga 1 diagram 11). Det gäller i samtliga av de ämnen
där nationella prov förekommer.
Betyg och bedömning
Resultat inom grundskolan behöver sättas i relation till frågan om bedömning
och betygsättning. Betygssättning ska bygga på en allsidig utvärdering av all
kunskap eleverna har visat för att betygen ska bli så rättvisande och likvärdiga
som möjligt. En viktig förutsättning för arbetet med en rättvis och likvärdig
bedömning och betygssättning är att lärare ges möjlighet att jämföra och
diskutera sina bedömningar och betygsunderlag med andra lärare. Det är därför
väsentligt att det finns förutsättningar för en likvärdig bedömning och
betygsättning.
Resultat
Skolinspektionen genomförde läsåret 2018/2019 en regelbunden
kvalitetsgranskning på 44 av Göteborgs Stads grundskolor. En skola väntar
fortfarande på beslut. Ett område som granskades var bedömning och
betygssättning. Av de 43 skolorna som fått sitt beslut har Skolinspektionen
beslutat att 29 skolor ska inleda utvecklingsarbete kopplat till bedömning och
betygssättning (bilaga 2). Kritiken bestod bland annat i att rektorn behöver
säkerställa att lärarna för en gemensam diskussion om och analyserar
bedömningen av elevernas kunskapsresultat i samtliga ämnen och analyserar
eventuella avvikelser i bedömning och betygssättning och för strukturerade
diskussioner med lärare kring de iakttagelser som gjorts.

5.1.2

Trygghet och delaktighet
Trygghet och delaktighet är ett av tre kvalitetsområden i förvaltningens årshjul.
Området är riktat mot skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.
Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla både kunskaper och
värden samt förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande
demokratiska värderingar (SFS 2010:800 kapitel 1, § 4). Resultat inom området
Trygghet och delaktighet beskrivs utifrån följande underlag:
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Indikatorer som ligger till grund för beskrivningen av resultaten
Trygghet och Studiero
Jämställdhetsarbete
Elevers inflytande och delaktighet
Kränkande behandling
Övergångar
Elevnärvaro
Elevhälsa
Till Trygghet och delaktighet hör även läroplansområdena Normer och värden,
Skola och Hem, Övergång och Samverkan.
Trygghet och Studiero
Skolan ska se till att eleverna kan studera i en lugn miljö där de inte störs, hotas
eller känner sig otrygga av andra elever eller medarbetare på skolorna. Det är
skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa denna miljö (skollagen 2010:800,
kapitel 5). Rädda, otrygga elever har svårare att ta in ny kunskap, inte minst i de
fall där rädsla och otrygghet leder till frånvaro i skolan. Trygghet är således en
förutsättning för att elever på bästa sätt ska kunna ta till sig undervisningen.
Forskning visar att skolor som arbetar förebyggande med frågor knutna till den
pedagogiska miljön såsom sociala relationer och en positiv skolmiljö ger sina
elever bättre förutsättningar att nå goda skolresultat (Håkansson & Sundberg,
2012).
Resultat
I den regelbundna kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde på
grundskolor i Göteborgs Stad, var Trygghet och Studiero ett av de fyra områden
som granskades. Resultatet av granskningen visar att det finns skolor som
präglas av hög grad av trygghet och studiero, men också skolor där området
behöver utvecklas.
•
•
•

21 av 43 skolor bedömdes i hög utsträckning präglas av trygghet och
studiero.
10 av 43 skolor bedömdes i låg utsträckning präglas av trygghet och
studiero.
11 av 43 skolor bedömdes i flera delar präglas av trygghet och studiero,
men att utvecklingsområden finns.

De skolor som i hög utsträckning präglas av trygghet och studiero kännetecknas
av bland annat ett gott ledarskap i klassrummet, samsyn bland lärare om vad
som är studiero, samt att skolarbetet inte avbryts av andra moment.
Gemensamma strukturer och ändamålsenliga metoder pekas också ut som
kännetecknande för studiero i undervisningen. Detta bekräftas även av rektorer i
de kvalitetsdialoger som ägt rum. Gemensamma lektionsstrukturer, menar
rektorerna, har gett god effekt för ökad studiero och trygghet genom att eleverna
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vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem, men också att lektionerna
startar och avslutas på samma sätt på alla lektioner under dagen.
De skolor som i låg utsträckning präglades av trygghet och studiero saknade ett
gemensamt förhållningssätt hos personalen och samsyn för hur de agerar vid
bristande studiero. Dessa skolor saknade ett konkret och medvetet arbete för att
skapa trygghet på skolan. På tre skolor identifierade Skolinspektionen sådana
brister att det var svårt att bedöma i vilken utsträckning verksamheten uppfyller
de framtagna kvalitetskriterierna för granskningen. Kritiken ledde till riktad
tillsyn och vitesföreläggande.
De kvalitetsdialoger som genomförts med rektorer visar att trygghet och
studiero påverkats negativt av att det på många skolor kommer nya elever varje
vecka samt av lärarbyten. Bristen på kontinuitet, menar rektorerna, påverkar
relationsbyggande negativt.
Elevernas upplevda trygghet är i regel högre än deras upplevda studiero. Det
visar såväl resultatet av den regiongemensamma elevenkäten 2019 liksom
Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning (Göteborgs regionen 2019
samt bilaga 2). Den regiongemensamma elevenkäten 2019 visar att 86 procent
av eleverna i årskurs 2, 81 procent av eleverna i årskurs 5 samt 80 procent av
eleverna i årskurs 9 upplever trygghet i skolan.
Vad gäller elevernas studiero är resultaten lägre. 53 procent av eleverna i
årskurs 2 upplever att de har studiero i skolan. Motsvarande siffra för årskurs 5
är 49 procent respektive 53 procent av eleverna i årskurs 9. Sammantaget
upplever cirka hälften av de tillfrågade eleverna inom grundskolans årskurs 2, 5
och 9 att de har studiero i skolan.
Elevernas inflytande och delaktighet
Undervisning ska enligt läroplan bedrivas i demokratiska arbetsformer och
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen ska
utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Genom
att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att
utöva inflytande och ta ansvar. (Lgr 11, sid 7).
Resultat
Ett utvecklingsområde för många av de granskade skolorna gällande området
undervisning är elevernas inflytande och delaktighet. 17 av 43 skolor fick kritik
gällande detta område.
De skolor som behövde påbörja ett utvecklingsarbete inom området ansågs
sakna ett gemensamt arbetssätt, en gemensam uttalad målsättning och en
styrning och ledning över hur eleverna ska göras delaktiga i planeringen och
utvärderingen av undervisningen.
På motsvarade sätt visade granskningen att de skolor som i hög utsträckning
präglas av elevdelaktighet och elevinflytande i undervisningen låter eleverna
utvärdera undervisningen genom olika metoder och låter elevernas intresse få
påverka lärarens planering av lektionsinnehållet. Elever får även diskutera
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fördelar med vissa arbetsformer i förhållande till andra, som läraren sedan tar
hänsyn till i kommande arbetsområden. Vidare sker det på dessa skolor
systematiskt gemensamma utvärderingar med eleverna där de får komma med
synpunkter på de arbetssätt och bedömningsformer som används.
De utvecklingsarbeten som Skolinspektionen rekommenderar rektorer att starta
har alla sin grund i att rektor behöver se till att utveckla metoder och arbetssätt
tillsammans med lärarna där eleverna blir delaktiga i planeringen och
utvärderingen av undervisningen.
Strategiskt jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet handlar om att säkerställa att alla elever oavsett
könstillhörighet har samma förutsättningar att lära och utvecklas. Men det
handlar också om att se till att arbetet med normer och värden genomsyrar
utbildningen. Av läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja
kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Lgr 11, sida 7 och 18).
Resultat
Av de 43 skolor som granskades i Skolinspektionens regelbundna
kvalitetsgranskning under läsåret 2018–2019 bedömdes att en majoritet av
skolorna hade brister i jämställdhetsarbetet. Kritiken gällde rektors roll som
garant för att jämställdhetsarbetet genomsyrar såväl undervisning som
organisering av all verksamhet samt lärares kompetenshöjning i jämställdhet.
Även rektorns uppföljning av jämställdhetsarbetet och analys kopplat till kön
beträffande kunskapsresultat och kränkningar fick kritik. Likaså riktades kritik
mot de utbildningsval som rekommenderas i studie- och yrkesvägledningen.
De skolor, 26 av 43, vars jämställdhetsarbete bedömdes som otillräckligt
saknade bland annat strategier för att motverka traditionella könsmönster.
Andra delar som bedömdes som otillräckliga var jämställdhetsperspektiv i
undervisningen samt det övergripande jämställdhetsarbete på skolan. I det
övergripande arbetet omfattas även frågor som rör bemötande och förväntningar
på olika kön.
På motsvarande sätt visade granskningen att de skolor som i hög utsträckning
präglades av strategiskt jämställdhetsarbete bedrev ett aktivt jämställdhetsarbete
på skolan där normkritik ofta var ett fokusområde. Vidare fanns det lärare i
varje arbetslag som utifrån jämställdhetsperspektivet hade kontroll på inköp och
användning av läromedel. En nyckel i arbetet för att lyckas med
jämställdhetsarbetet var att analysera skolans resultat utifrån kön samt därefter
bedriva ett strukturerat och långsiktigt arbete.
Kränkande behandling
Arbetet mot kränkande behandling regleras i skollag (SFS 2010:800) och
diskrimineringslag (SFS 2008:567). Kränkande behandling är ett uppträdande
som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering
enligt diskrimineringslagen. Kränkande behandling är ett beteende som är
oönskat av den som blir utsatt. Det är eleven som upplever sig vara utsatt för
kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga
om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och
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tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som
kränkande. I många situationer är det uppenbart att ett beteende är kränkande,
men om det inte är det så måste eleven klargöra för den som kränker att
beteendet är ovälkommet. Eleven kan också ta hjälp av personalen i
verksamheten. Vad som är kränkande behandling måste avgöras i varje enskilt
fall (Skolverket, 2019). Skolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling beskrivs närmare i kapitel 5.2. Ökad likvärdighet mellan skolor.
Ett nytt digitalt system för samtliga av stadens grundskolor kommer att
användas för att anmäla kränkande behandling från november 2019. Det digitala
systemet tar hand om samtliga moment som skollagen kräver. Utredning sker i
systemet och visar det sig efter utredningen vara en kränkning i skollagens
mening, dokumenterar skolan åtgärderna och uppföljningen i systemet. Det
innebär att processen: anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning, kommer att
kunna hanteras på ett likvärdigt sätt.
I det nya digitala systemet anmäler pedagoger och annan personal till rektor.
Rektor i sin tur attesterar anmälan, som sedan blir tillgänglig för huvudmannen.
Grundskolenämndens individutskott får vid varje möte en rapport om dessa
kränkningar. Rapporten visar var kränkningarna sker, hur de ser ut, vem som
blivit utsatt gällande bland annat ålder och kön samt när de äger rum.
Resultat
Under läsåret 2018/19 anmäldes cirka 4 000 kränkningar till huvudman från
stadens grundskolor. De allra flesta av dessa gällde elever som upplevs ha utsatt
andra elever för kränkande behandling. Ungefär 100 stycken gällde medarbetare
på skolorna som upplevs ha utsatt andra elever för kränkande behandling.
Elevnärvaro
En av grunderna för måluppfyllelse är närvaro på lektionerna. Elever som inte
är närvarande i skolan löper stor risk att inte klara kunskapskraven, vilket får
negativa konsekvenser både för individen och för samhället.
Elevnärvaroprocessen som förvaltningen identifierat består av tre områden:
förutsättningar för huvudmannens systematiska närvarouppföljning,
huvudmannens skolpliktsbevakning och skolornas behov av stöd i det
systematiska kvalitetsarbetet för ökad närvaro (Grundskolenämnden,
uppföljningsrapport 2, 2019). Grundläggande i skolans arbete för ökad
elevnärvaro är det främjande arbetet, det vill säga att sätta in insatser innan
frånvaron blir ett problem för eleven.
Det finns ännu ingen säkerställd samlad statistik på huvudmannanivå om hur
elevernas närvaro ser ut. Förvaltningsledningen har mot bakgrund av detta fattat
beslut om att alla skolor ska registrera elevnärvaro i Hjärntorget med start
januari 2020.
Sedan januari 2019 pågår ett arbete med att synkronisera och samordna de
insatser som sker, så att uppföljning av elevnärvaron kan säkerställas och
redovisas på ett systematiskt sätt. Samordningen av närvaroprocessen sker med
stöd av Göteborgsregionen. Syftet med samordningen är att förvaltningens olika
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avdelningar tillsammans kan ge stöd till skolorna i deras systematiska
kvalitetsarbete kring elevnärvaro.
På flera skolor pågår olika projekt för att fånga in elever som inte har en
fungerande skolgång; Plug innan, Skolprev, Team Levla med flera, vilka bidrar
till ökad lektionsnärvaro. Dessa projekt startades innan
grundskoleförvaltningens bildande och ingår i arbetet med att kartlägga
pågående insatser.
Övergång och samverkan
Förskola och skola har i uppdrag att samarbeta för att stödja barns och elevers
allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå
från de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Det är viktigt att
ta till vara och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som elever har
med sig från tidigare utbildning. Vid byte av verksamhet från förskola till skola
ska samverkan ske för att förbereda barn, elever och deras vårdnadshavare inför
övergångarna.
stödja elevens övergång. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de elever som är i
behov av särskilt stöd. Av läroplanerna framgår att det är förskolans och skolans
uppgift att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Det innebär att
förskolan och skolan behöver organisera och förbereda övergångar så att den
nya miljön kan möta alla barn och elever. Övergångar handlar om att den
avlämnande verksamheten ger relevant information till den nya mottagande
verksamheten. Det handlar också i hög grad om vikten av att mottagande
verksamhet aktivt tar emot och använder sig av informationen (Skolverket,
2014)
Resultat
För att säkra samverkan med förskola har en stadengemensam plan för
övergång och samverkan tagits fram, mellan förskola/pedagogisk omsorg samt
förskoleklass och fritidshem. Framtagandet har skett i samverkan mellan
förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. Beslut om att anta planen
väntas i respektive förvaltningsledning under hösten 2019. För att säkra
samverkan mellan förskoleklass och grundskola planerar
grundskoleförvaltningen att ta fram en plan för övergång och samverkan mellan
dessa skolformer. Uppdraget beräknas vara klart inför övergången läsåret
2020/2021.
Strukturer för att ytterligare stärka samverkan mellan förskoleklass, fritidshem
och grundskola behöver utredas. Det innefattar bland annat lärarnas tidsmässiga
förutsättningar för samverkan. Uppdraget pågår och förväntas vara klart inför
övergången läsåret 2020/2021.
I kvalitetsdialogerna, såväl i de enskilda som i gruppdialogerna, har rektorer
beskrivit goda effekter av samverkan mellan lärare inom olika skol- och
verksamhetsformer. Flera rektorer framhåller att denna samverkan kan vara
avgörande för undervisningens kvalitet, exempelvis när lärare möts kring
språkutvecklande undervisning samt i arbetet med kartläggningsmaterialet i
förskoleklass och bedömningsstödet i årskurs 1. En annan positiv effekt av
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samverkan som rektorerna framhåller är samanvändning av skolans lokaler för
olika verksamheter.
Elevhälsa
Elevhälsan består av flera delar varav de flesta kommer att följas upp i samband
med pågående område i årshjulet, Trygghet och delaktighet. Detta område
avslutas kring årsskiftet. Uppföljning kommer att ske genom kvalitetsdialog
med rektorer i respektive utbildningsområde. Hälsofrämjande, förebyggande
och åtgärdande insatser kommer då att vara föremål för uppföljning. Även
området Undervisningens kvalitet i årshjulet kommer att behandla och följa upp
elevhälsans arbete. I kvalitetsrapporten 2020 kommer uppföljning och
lägesbedömning av elevhälsan ske i sin helhet.
Intentionen med omorganisationen av elevhälsan var att höja kvaliteten och
göra den mer likvärdig. Om så har skett är det ännu för tidigt att dra slutsatser
kring, det får uppföljningar som kommer under året visa. Avdelningen
Samordning och Stöd kan i nuläget konstatera att fördelningen av elevhälsa är
något jämnare mellan utbildningsområdena inom grundskoleförvaltningen än
vad den var mellan de olika stadsdelsförvaltningarna. Underlag visar också att
skolsköterskor och kuratorer har fått färre elever per medarbetare sedan
grundskoleförvaltningens tillkomst.
Översyn av elevhälsoorganisationen pågår. Förslag om ny organisering finns
framtaget och planeras att starta januari 2020.
I de kvalitetsdialoger som genomförts identifierade rektorer utmaningar med ett
ökande antal elever med problematisk skolfrånvaro, överlämningar samt att
antalet elever med språkstörningar också tycks öka.

5.1.3

Undervisningens kvalitet
Undervisningens kvalitet är ett av tre kvalitetsområden i förvaltningens årshjul.
Området syftar till lyfta fram betydelsen av undervisningens kvalitet för
elevernas lärande samt det systematiska kvalitetsarbetet som därtill finns
kopplat för att utveckla undervisningen. Det är inte enkelt att definiera vad
kvalitet i undervisningen är. Det finns många olika sammanställningar av
förhållningssätt, kunskaper och förmågor som ingår i undervisningsskicklighet
(Håkansson & Sundberg, 2012).
Resultaten för detta kvalitetsområde utgår från underlag som har betydelse för
kvaliteten på undervisningen:
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Indikatorer som ligger till grund för beskrivning av resultaten
Rektors ledarskap
Undervisning
Lärares behörighet
Fördelning av förstelärare
Särskilt stöd och särskilda undervisningsgrupper
Till undervisningens kvalitet hör även läroplansområdena Elevers ansvar och
inflytande och Skolan och omvärlden. Även förutsättningar för nyanlända
elevers lärande beskrivs i detta sammanhang.
Rektors ledarskap
Rektors ledarskap har betydelse för elevernas resultat och skolans utveckling
(Nihlfors & Johansson, 2013). De förutsättningar och det stöd som rektor får
från huvudman påverkar rektors möjlighet att leda verksamheten. Vid
Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning av 44 grundskolor i
Göteborgs Stad var Rektors ledarskap ett av fyra områden som granskades. Som
tidigare nämnts inväntar en skola fortfarande sitt beslut. Granskningen av
rektors ledarskap utgick från tre centrala områden som bedöms vara avgörande
för kvaliteten i rektors ledarskap: hur rektor följer upp resultat och leder
utvecklingen av undervisningen, hur rektor leder jämställdhetsarbetet och hur
rektor som pedagogisk ledare leder lärares lärande.
Resultat
• På 6 av 43 skolor bedömdes att rektorn i hög utsträckning leder och styr
skolans utveckling och undervisningen. En skola har ännu inte fått sitt
beslut.
• På 4 av 43 skolor bedömdes att rektorn i låg utsträckning leder och styr
skolans utveckling.
• På 28 av 43 skolor bedömdes att rektorn i flera delar leder och styr
skolans utveckling men att utvecklingsområden finns.
Det vanligaste utvecklingsområdet för samtliga skolor är det strategiska
jämställdhetsarbetet. Detta gäller för 23 av de 43 skolorna. Jämställdhetsarbetet
handlar om att följa upp skillnader i pojkars och flickors kunskapsresultat, om
att se till att arbetet med normer och värden genomsyrar utbildningen samt om
att säkerställa att alla elever oavsett könstillhörighet har samma förutsättningar
att lära och utvecklas.
Ett annat utvecklingsområde som nämns på 10 av de 43 skolorna, är att rektor
behöver utveckla ett systematiskt uppföljnings- och analysarbete gällande
elevernas kunskapsresultat. Detta för att arbetet ska kunna användas för att
utveckla undervisningen. Det handlar till exempel om att se till att lärare, elever
och annan skolpersonal är delaktiga i analysen, eller om att också belysa
Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

29 (89)

2019-11-13

undervisningens genomförande och andra förutsättningar som inverkat på
resultaten.
På sex skolor bedömdes att rektor i hög utsträckning leder och styr skolans
utveckling av undervisningen. Gemensamma nämnare för detta ledarskap är att
rektor leder och följer upp verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv samt ser
till att uppföljningen av elevernas kunskapsresultat är strukturerad och
långsiktig. Vidare tar rektor i dessa fall ansvar för att leda och organisera det
pedagogiska arbetet och identifiera utvecklingsområden och vidta åtgärder.
Grundskoleförvaltningen har sammanställt resultaten närmare där det framgår
vad de skolor där rektor bedömts leda och styra skolans utveckling i hög
utsträckning har gemensamt (se bilaga 2).
På fyra skolor bedömdes att rektor i låg utsträckning leder och styr skolans
utveckling av undervisningen. Skälen för en sådan bedömning var dels att
rektor inte leder och organiserar det pedagogiska arbetet fullt ut, dels att rektor
inte bedriver ett kvalitetsarbete som fungerar i praktiken. En ytterligare kritik
var otydlig ledning och organisation i delar som rör skolans rutiner och
arbetssätt.
Undervisning
Undervisningen ska främja elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. För att
kunna göra det behöver undervisningen planeras och genomföras så att syftet
med ämnet uppnås. Innehållet i undervisningen behöver stämma överens med
de värden skolan enligt läroplanen ska förmedla. Som tidigare nämnts finns det
många perspektiv på frågan om vad som är ”god undervisningskvalitet”. Den
regelbundna kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomförde
baserades på tre områden: (1) att undervisningen är målfokuserad, varierad och
innehåller ett aktivt lärarstöd, (2) att eleverna stimuleras och utmanas i
undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar samt (3)
att eleverna görs delaktiga i lärande.
Resultat
• 9 av 43 skolor bedömdes i hög utsträckning främja elevernas
möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
• 3 av 43 skolor bedömdes i låg utsträckning främja elevernas möjligheter
att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.
• Övriga skolor bedömdes i flera delar främja elevernas möjligheter att nå
läroplanens mål avseende kunskaper och värden men att
utvecklingsområden finns.
Ett utvecklingsområde för många av de granskade skolorna är elevernas
inflytande och delaktighet i undervisningen. 17 av 43 skolor fick kritik gällande
detta område. Ett annat utvecklingsområde som framkommer är skolornas
arbete med att stimulera och utmana eleverna i undervisningen oavsett hur långt
de har kommit i sin kunskapsutveckling. 14 av 43 skolor har fått kritik inom
detta område. Skolinspektionen framhåller att skolorna i högre grad behöver
anpassa undervisningen utifrån elevernas individuella behov. Eleverna har rätt
att utmanas med uppgifter och aktiviteter som utvecklar deras tänkande och
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kunskapsutveckling i syfte att främja och stärka deras motivation och
engagemang i undervisningen. Behovet av ökad stimulans i undervisningen
visar sig även i den regiongemensamma elevenkäten 2019 där frågeområdet
stimulans har ett lägre resultat än övriga frågeområden som kopplas till
undervisningens kvalitet.
På nio skolor bedömdes undervisningen främja elevernas möjligheter att nå
läroplanens mål avseende kunskaper och värden i hög utsträckning. Skälen för
bedömningen var delvis att undervisningen var strukturerad, målfokuserad och
varierad samt innehöll ett aktivt lärarstöd.
Förvaltningen har sammanställt resultaten avseende gemensamma nämnare för
de skolor som bedömts främja elevernas möjligheter att nå målen i hög
utsträckning (se bilaga 2).
Tre skolor bedömdes i låg utsträckning främja elevernas möjligheter att nå
läroplanens mål avseende kunskaper och värden i den regelbundna
kvalitetsgranskningen. De skäl som angavs för bedömning handlade om brister
i undervisningens struktur, brister i målinriktning och anpassning till elevernas
förutsättningar och behov. Inspektionen pekade även på ett lågt lärarstöd.
Lärares behörighet
En av de mest framträdande faktorerna som inverkar positivt på
resultatutvecklingen är lärares kompetens och förmåga att skapa en kvalitativ
undervisning. Detta bekräftas av pedagogisk forskning som visar att läraren
spelar en avgörande roll för elevens engagemang och utveckling (Håkansson &
Sundberg, 2012 och Hattie, 2009). I skolkommissionens betänkande konstateras
att det viktigaste för att öka måluppfyllelsen är att satsa på lärarna (SOU
2017:35). I Skolutredningen var en av de föreslagna insatserna att stärka stadens
strategiska arbete för att öka andelen behöriga och legitimerade lärare
(Göteborgs stad, 2015).
Göteborgs Stad har, liksom andra kommuner, en stor utmaning i att hitta
behöriga lärare. Stora pensionsavgångar för lärare och särskilt för rektorer är att
vänta, samtidigt som den demografiska utvecklingen påverkar elevunderlaget,
och därmed lärarbehovet. Dessutom ställer flera av de senaste statliga
reformerna ytterligare krav på fler utbildade lärare inom skolan.
Grundskoleförvaltningen har mot denna bakgrund genomfört en rad insatser i
syfte att öka kompetensförsörjningen.
Resultat
Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet för minst ett ämne var 71,1
procent 2018, vilket är strax under det nationella genomsnittet på 71,5 procent.
Göteborgs Stad har en förhållandevis låg behörighet vid jämförelse med
liknande kommuner (Skolverket, 2018).
Antalet skolor med fullständig behörighet är få. Behörigheten är högst i
områden med lågt socioekonomiskt index och lägst i områden med högt index.
Det finns emellertid en större spridning i lärarbehörighet på lågindexskolor i
jämförelse med högindexskolor (bilaga 1, diagram 12).
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Fördelning av förstelärare
I budgetpropositionen 2012 presenterade regeringen en satsning på
karriärtjänster. Dels ville regeringen införa ett mellansteg, mellan ”vanlig”
undervisande lärare och lektor, dels var syftet att öka antalet lektorer i grundoch gymnasieskolan. Förslaget byggde på att det inrättades två karriärsteg i
grundskolan och gymnasieskolan och motsvarande skolformer: förstelärare och
lektor. Det är huvudmannen som avgör vilka som ska utnämnas till förstelärare
och lektor. Det är också huvudmannen som avgör vad tjänsten ska innehålla.
Försteläraren är en behörig lärare som av rektorn eller arbetsgivaren anses
särskilt yrkesskicklig.
För att karriärreformen ska bidra till ökad måluppfyllelse behöver den vara väl
implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet. Utvärderingar av
reformen visar att de huvudmän som rekryterar förstelärare, tydliggör
förstelärares uppdrag samt låter förstelärare leda viktiga utvecklingsuppdrag, är
mer framgångsrika (Skolverket [www])
Förstelärarnas ansvar och roll har definierats olika i olika stadsdelar och på
olika skolor. Även förutsättningarna har skiljt sig åt vad gäller till exempel tid
för olika arbetsuppgifter och lön. Sedan 2014 har Göteborgs Stad styrt
förstelärartjänster till skolor med låga resultat. Grundskoleförvaltningen har
också sökt och tilldelats statsbidrag för 94 lärare i förskoleklass och grundskola
i utanförskapsområden 20192020.
Resultat
Strategin har varit framgångsrik när det kommer till att antalet förstelärare per
100 elever är större i skolor med högt socioekonomiskt index än i skolor med
lågt (bilaga 1 diagram 13). Det är emellertid väsentligt att fördelningen av den
kompetens förstelärare besitter sker på ett likvärdigt sätt i relation till samtliga
skol- och verksamhetsformer. Antalet elever per förstelärare fördelas ojämnt
mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. I fritidshemmet går det i snitt
10 029 elever per förstelärare, och i förskoleklass 1 811 elever per förstelärare.
Detta kan jämföras med grundskolans 84 elever per förstelärare och 44 elever
per förstelärare i grundsärskolan (bilaga 1, diagram 14).
Särskilt stöd
Undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och
behov. Om en elev är i behov av stöd för att utvecklas i enighet med målen ska
eleven ges ett sådant i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen. Om dessa anpassningar inte är tillräckliga har eleven rätt till
vad som i skollagen benämns som särskilt stöd (SFS 2010:800 kapitel 3, § 7).
Enligt skollagen ska särskilt stöd ges till elever om en elev befaras inte kommer
att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektorn ska se till att elevens
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även
utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Om en
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges
sådant stöd (SFS 2010:800 kapitel 3, § 7). Ett åtgärdsprogram ska upprättas i
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syfte att dokumentera stödbehovet och de planerade åtgärderna. Det är skolans
ansvar att upprätta ett åtgärdsprogram.
Resultat
Utifrån sammanställning av hur många åtgärdsprogram som upprättats inom
respektive årskurs är det möjligt att se när i elevens utbildning som stödåtgärder
sätts in.
Tabellen nedan är en sammanställning för det totala antal åtgärdsprogram per
årskurs som var upprättade till och med oktober 2019.

Årskurs

Antal åtgärdsprogram

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

27
107
213
298
279
334
310
221
351
351

Av tabellen framgår att antal upprättade åtgärdsprogram i regel är fler i de
senare årskurserna, även om det finns vissa variationer mellan årskurserna där
antalet åtgärdsprogram minskar (mellan årskurs 3 och 4, mellan årskurs 5 och 6
samt mellan årskurs 6 och 7). Med andra ord tyder detta på att stödåtgärder
sätts in i senare delen av elevens grundskoleutbildning.
Grundskoleförvaltningen har identifierat ett antal brister vad gäller särskilt stöd
utifrån hanterade skolinspektionsärenden gällande anmälningsärenden om
särskilt stöd. De brister som framkommit vid myndighetsavdelningens
genomgång av ärenden är bland annat att:
•
•
•

•
•
•
•

utredning av elevens behov av särskilt stöd inte påbörjas skyndsamt.
åtgärder i åtgärdsprogrammen inte hänger ihop med utredningen.
uppföljning och utvärdering inte är tillräckligt strukturerad vad gäller
tidsperiod för stödet (ett sådant exempel kan vara placering i särskild
undervisningsgrupp, som ska vara en ingripande åtgärd under
begränsad tid).
beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram inte har tagits i formell
bemärkelse
särskilt stöd handlar om alla mål, inte endast kunskapskraven, till
exempel närvaro, trygghet och studiero samt disciplinära åtgärder.
implementering av stödåtgärder brister då lärare inte har kännedom om
åtgärderna.
en och samma åtgärd löper på under lång tid utan resultat.
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•

motivering av placering i särskild undervisningsgrupp inte är tydlig.

Dessa brister behöver hanteras i fortsatt förbättringsarbete.
Särskilda undervisningsgrupper
Särskild undervisningsgrupp, så kallade ”SU-grupp”, regleras i skollagen
(kapitel 3, paragraf 11) och bedrivs i regel på hemskolan, det vill säga den
skolenhet som eleven är inskriven på, men kan också bedrivas på en annan
enhet. Rektor på hemskolan är dock alltid ansvarig för elevernas skolgång och
får inte delegera beslut om enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp
och anpassad studiegång. I grundskoleförvaltningen är särskilda
undervisningsgrupper organiserade såväl på hemskolorna i
utbildningsområdena som inom avdelningen för samordning och stöd. Nivå 1 är
en särskild undervisningsgrupp på hemskolan och finansieras inom ramen för
skolans befintliga budget. Nivå 2 och 4 organiseras på annan plats än
hemskolan. Utbildningscheferna ansvarar för nivå 2. Nivå 4 träder i kraft när
stödbehoven är så komplexa att det inte kan tillgodoses i utbildningsområdet.
Stödet organiseras då via avdelningen samordning och stöds särskilda
undervisningsgrupper, nivå 4.
Nuvarande organisation i särskilda undervisningsgrupper är sprungna ur den
organisation som fanns inom stadsdelsförvaltningarna. Det finns totalt 31
särskilda undervisningsgrupper, varav fyra stycken är nivå 4. Sedan
grundskoleförvaltningens bildande har det tillkommit en särskild
undervisningsgrupp i nivå 4. Denna grupp kommer på sikt att kunna erbjuda 30
platser, men har i dagsläget plats för 8 elever.
I tabellen nedan anges antal elever i särskilda undervisningsgrupper i nivå 2 och
nivå 4 per utbildningsområde. I nivå 4 ingår Kannebäcksskolan döv och hörsel
samt tal och språk.
Utbildningsområde anges utifrån elevens hemskola, det vill säga den skola
eleven är inskriven i. Statistiken är hämtad i mars 2019.
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Utbildningsområde*
1
2
3
4
5
6
7
8
Totalt

Totalt
Nivå
Nivå 4** antal
elever
2
54
22
76
31
30
61
24
29
53
72
61
133
55
9
64
32
17
49
42
15
57
52
20
72
203
565
(Ej
362 (Ej
GSF GSF
30)
30)

Nyanlända elevers lärande
Ett sätt att skapa goda förutsättningar för nyanlända elevers lärande är att
säkerställa att varje nyanländ elevs kunskaper och skolbakgrund bedöms i syfte
att planera elevens fortsatta utbildning. Planering behöver ske gällande
årskursplacering och undervisningsgrupp samt även en initial planering av
undervisning. Dessa så kallade kartläggningar av elevens kunskaper regleras i
skollagen och ska ske i flera steg (SFS 2010:800 kapitel 3, § 12).
Kartläggningarna genomförs i dagsläget på tre enheter inom avdelningen
Samordning och Stöd som delar upp utbildningsområdena mellan sig. Under
vårterminen 2019 valdes cirka 30 kartläggningar ut för granskning.
Kartläggningarna kom från samtliga utbildningsområden och från alla tre
stadier.
Resultat
I uppföljningen av kartläggningarna framgår det att det finns stora skillnader
mellan de tre enheterna. Skillnaderna gäller såväl utförande som
sammanställning av information. Vilken information som antecknas, liksom
tydlighet, varierade. I de fall där information saknas eller är otydlig blir
konsekvensen att årskursplacering och planering av undervisning blir svår för
den mottagande skolan. En viss samsyn om informationen som skrivs i
profilerna finns på respektive kartläggningsenhet, men således inte mellan
skolenheterna.
Kartläggningen av de språkliga kunskaperna var tydligare och mer
genomarbetade än kartläggningarna av de matematiska kunskaperna. Det
framkommer i uppföljningen att det är skillnader i utförandet beroende på
kartläggarens behörighet i ämnet i fråga.
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Individuella studieplaner
Den 1 augusti 2018 blev det enligt lag obligatoriskt att upprätta en individuell
studieplan för en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i
högstadiet i grundskolan eller specialskolan senast inom två månader från
mottagandet. Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska nå
gymnasieskolans nationella program utifrån sina egna mål. (skollagen 2010:800
kapitel 3, § 12g).
För att skapa kvalitet och likvärdighet i staden upprättades stadsövergripande
riktlinjer som bland annat förtydligar hur studieplanen ska dokumenteras och
lagras samt hur skolorna ska upprätta studieplanen i samarbete med studie- och
yrkesvägledare. En gemensam mall för dokumentation ska användas av
samtliga kommunala skolor i Göteborg.
Resultat
I juni 2019 gjordes en uppföljning på de 209 elever i Göteborgs Stad som
omfattades av lagen om individuell studieplan. Knappt 45 procent av dessa hade
en upprättad studieplan lagrad på Hjärntorget, som är det lagringsutrymme
skolan ska förvara dokumentet i.
För att säkerställa att alla elever har en upprättad individuell studieplan har en
rad åtgärder genomförts. Dessa gäller både administrativt och i konkret stöd till
skolor. Grundskoleförvaltningen har även inlett ett samarbete med
utbildningsförvaltningen för att underlätta elevens övergång mellan grundskolan
och gymnasiet samt säkerställa att den individuella studieplanen följer med till
den nya skolan.
Skola och omvärlden
Skolans läroplan föreskriver att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val
inför sin framtid (Lpf 11). Det förutsätter en samverkan med arbetslivet och
närsamhället i övrigt.
Målsättningen med samverkan mellan skola och arbetsliv enligt läroplan är att
varje elev
•
•
•

kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den
egna framtiden.
har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.
har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i
andra länder.

Framtidsrustad skola är en samverkansinsats mellan grundskoleförvaltningen,
Vägledningscentrum och Göteborgsregionen. Insatsens övergripande syfte är att
utveckla det livslånga lärandet genom att stärka kopplingen mellan skola och
arbetsliv. Ytterligare ämnar insatserna bidra till stärkt och likvärdig studie- och
yrkesvägledning i vid bemärkelse. Ett väl fungerande arbete med den vida
studie-och yrkesvägledningen skapar motiverade elever som är rustade med
förmågan att genomföra väl underbyggda studie- och yrkesval på kort och lång
sikt.

Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

36 (89)

2019-11-13

Genom kartläggningen skapas en nulägesbild av arbetet med den vida studieoch yrkesvägledning samt det behov av stöd som skolorna behöver för att kunna
utveckla sitt arbete kopplat till frågan. Personer på såväl operativ som strategisk
nivå deltar i kartläggningen. Utifrån kartläggningens resultat tas en plan för det
vidare arbetet fram.
Pilotskolor inom olika verksamhetsområden stöttas under läsåret kopplat till
skolans arbete med den vida studie-och yrkesvägledningen. Pilotskolornas
lärandeexempel kommuniceras till övriga skolor för att arbetet ska spridas.
Resultat
Under processen har det framkommit att det är svårt att nå rektorer, lärare,
elever och vårdnadshavare för deltagande i kartläggningsarbetet. Intervjuer från
kartläggningen visar på att personalen på skolorna har begränsad kunskap om
området studie- och yrkesvägledning. Det görs mycket bra på skolorna men
många gånger kopplas detta inte till elevernas studie- och yrkesvägledning.
Kartläggningen visar att det finns brister i arbetet och insatserna som görs
bygger inte på elevernas behov. Arbetet med samverkan mellan skola och
arbetsliv ses generellt sett inte som ett verktyg för ökad motivation och
måluppfyllelse. Personalen efterfrågar en tydligare styrning och prioritering i
frågan från förvaltningshåll och önskar kontinuitet i samarbete med studie- och
yrkesvägledare för att nå en likvärdighet.

5.1.4

Sammanfattning och bedömning
Elevernas läsförmåga i årskurs 1 är central för fortsatt skolframgång. En alltför
stor andel elever, i synnerhet pojkar, når inte kunskapskraven i läsning i årskurs
1. Måluppfyllelsen i svenska som andra språk och matematik avviker negativt
genom grundskolans årskurser.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 har minskat under åren.
Kunskapsresultaten för årskurs 9 har utvecklats positivt de senaste tre åren. Det
är dock en fortsatt stor andel elever som saknar betyg i ett kärnämne och inte
blir behöriga till gymnasieskolan. Antal godkända ämnen i årskurs 6 (svenska,
svenska som andraspråk, matematik och engelska) kan ge en indikation på
elevens måluppfyllelse i årskurs 9. Flickor har i regel högre måluppfyllelse än
pojkar i samtliga årskurser i grundskolan.
Det är få skolor som har en fullständig lärarbehörighet. I de fall behörigheten är
hög gäller det i de flesta fallskolor med lågt socioekonomiskt
index. Behörigheten är högst i områden med lågt socioekonomiskt index och
lägst i områden med högt index. Identifierade brister utifrån Skolinspektionens
kvalitetsgranskning inom områdena trygghet och studiero, strategiskt
jämställdhetsarbete samt elevernas inflytande och delaktighet behöver åtgärdas.
Huvudmannen behöver säkerställa att det finns en samlad bild av elevernas
närvaro samt skapa förutsättningar för skolorna att stärka det främjande
arbetet.
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5.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
I detta avsnitt, förstärkningsområde ökad likvärdighet mellan skolor, redovisas
resultat utifrån underlag som på olika sätt indikerar hur likvärdig den utbildning
är som elever ges tillgång till.
Förstärkningsområdet Ökad likvärdighet mellan skolor handlar om att
säkerställa att alla elever får tillgång till en undervisning av hög kvalitet oavsett
elevernas olika förutsättningar. Skolan ska genom det kompensatoriska
uppdraget förmå jämna ut de skillnader som finns och som ger eleverna olika
förutsättningar att klara utbildningens mål. Skollagen föreskriver att
utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800 kapitel 1, § 4
och 9).
För att bedöma i vilken grad skolan lyckas kompensera för elevers olika
förutsättningar och för att kunna se eventuella brister i likvärdighet mellan
stadens skolor redovisas resultat för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

variation i skolresultat per index och enhet i årskurs 6, både 2019 och
över tid
variation i skolresultat per index och enhet i årskurs 9, 2019 och över
tid
fördelning av nyanlända elever
studiehandledning
aktiva skolval
behöriga lärare i förhållande till skolornas index
betygsresultat efter skolans socioekonomi ”Eget Salsa”
klagomålshantering
plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Variation i skolresultat
Ett uttryck för att skolan lyckats kompensera för barns och elevers skilda
förutsättningar att nå målen är att kunskapsresultaten inte skiljer sig åt utifrån
vilket område skolan är belägen i eller utifrån elevens familjebakgrund.
Skolorna i Göteborg stad har delats upp i tre olika kategorier utifrån
socioekonomiska faktorer. Uppdelning har skett i så kallade låg- mellan- och
högindexskolor. De 33 procent av skolorna med lägst index hamnar i
lågindexgruppen och de 33 procent av skolorna med högst index hamnar i
högindexgruppen, övriga i mellanindexgruppen.

Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

38 (89)

2019-11-13

Diagram 9. Variation i skolresultat i årskurs 6, per index och enhet 2019

Av diagrammet framgår skillnaden i måluppfyllelse beroende på skolans
socioekonomiska index. Av lågindexskolorna är det ingen skola som har lägre
måluppfyllelse än 60 procent. Tvärtom presenterar många av lågindexskolorna
resultat på över 90 procent. Detta kan jämföras med högindexskolor där
måluppfyllelsen för majoriteten av skolorna är under 60 procent.
Diagram 10. Resultatutveckling årskurs 6, per index och enhet

Måluppfyllelsen i årskurs 6 har sjunkit över tid. Sedan 2017 har skolor med en
måluppfyllelse som är lägre än 60 procent ökat i antal och skolor med en
måluppfyllelse på över 90 procent har minskat i antal. Antal skolor med låg
måluppfyllelse har på så vis blivit fler och antal skolor med hög måluppfyllelse
har blivit färre.
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Diagram 11. Variation skolresultat årskurs 9, per index och enhet 2019

Ovan synliggörs skillnaden i måluppfyllelse beroende på skolans
socioekonomiska index. I årskurs 9 har 8 av 9 lågindexskolor en måluppfyllelse
på över 90 procent vilket kan jämföras med högindexskolor där drygt hälften av
skolorna har en måluppfyllelse som är högre än 60 procent.
Diagram 12. Resultatutveckling årskurs 9, per index och enhet

Antal skolor där eleverna blir behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har
ökat över tid. Sedan 2017 har skolor där över 90 procent av eleverna är behöriga
ökat i antal. Antal skolor med lägre behörighet än 60 procent har inte förändrats
nämnvärt över tid.
En jämförelse mellan diagrammen ovan visar att spridningen i skolresultat
mellan de skolenheter som har lägst resultat respektive högst resultat minskar
mellan årskurs 6 till årskurs 9 (se diagram 9 och diagram 11). En sådan
jämförelse låter sig emellertid inte göras helt rättvisande då jämförelsen
innehåller olika mått.
Fördelning nyanlända elever
En jämn fördelning av nyanlända elever i staden bidrar till bättre förutsättningar
för integration och undervisning. 2018 beslutade grundskolenämnden om
antagningsregler där nyanlända elever från och med förskoleklass och uppåt får
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företräde om den aktuella skolenheten har en låg andel nyanlända elever. Efter
överklagande i Skolväsendets överklagandenämnd har beslut i nämnden tagits
hösten 2019 att förtur tas bort för nyanlända elever i förskoleklass, men kvarstår
för årskurs 1 och uppåt.
Resultat
I staden finns ca 1 900 nyanlända elever i kommunala grund- eller
grundsärskolor (september, 2019). Det senaste året har andelen nyanlända
elever totalt sett minskat på majoriteten av stadens skolor. Trenden är att
minskningen av andelen nyanlända är störst på de skolor som har fler än 5
procent nyanlända. Andelen äldre nyanlända elever ökar något och många av de
som funnits i våra verksamheter har antingen slutat nian eller varit i landet mer
än fyra år och räknas därför inte längre som nyanlända.
Men det är fortfarande en ojämn fördelning av nyanlända på skolorna, då det
fortsatt är ett fåtal skolor som tar emot störst antal nyanlända (se bilaga 1,
diagram 15).
Av de 12 000 elever som fick en skolplacering i Göteborg höstterminen 2019
har 36 i förskoleklass fått förtur utifrån urvalsgrunden nyanlända. I årskurserna
över förskoleklass är det 10 elever. Det går även att se att nyanländas skolbyten
och flytt ökar och att man kan se en något jämnare fördelning av nyanlända
elever över staden. 333 nyanlända slutade nian i juni 2019 och 133 nya
nyanlända har börjat sedan sommaren. Inför detta läsår var det 142 elever som
passerade 4-årsgränsen, varav 25 i årskurs 9.
Studiehandledning och modersmål
Idag utförs studiehandledning och modersmålsundervisning både av egna lärare
på flera av stadens skolor och av lärare från språkcentrum, som tillhör det
stadsgemensamma området under utbildningsförvaltningen. Uppföljningen av
elevens rätt till modersmål och studiehandledning samt undervisningens kvalitet
är bristfällig, bland annat på grund av hur den är organiserad, och behöver
prioriteras.
Resultat
Modersmål statistik språkcentrum (antal elever):
2018-10-15: 11 858
2019-10-15: 11 990
Studiehandledning statistik språkcentrum (antal elever):
2018-10-15: 1 185
2019-10-15: 990
Andel aktiva skolval
Inför läsåret 2019/2020 organiserades det för första gången i hela kommunen ett
skolval för samtliga barn och elever aktuella för en placering i förskoleklass och
som ska byta skolenhet i grundskolan på grund av att nästföljande årskurs inte
finns på den nuvarande skolenheten. (Grundskolenämnden, 2019,
uppföljningsrapport 2).
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Resultat
Av samtliga barn och elever som var aktuella för ett skolval inför läsåret
2019/2020 lämnade 88 procent av vårdnadshavarna önskemål om skolplacering,
varav 96 procent av eleverna fick en placering vid någon av de önskade
skolenheterna. Örgryte-Härlanda (98procent), Askim-Frölunda-Högsbo
(98procent) och Majorna-Linné (98procent) är de stadsdelar där högst andel
gjorde ett val till förskoleklass - medan Angered (86procent) och Östra
Göteborg (91procent) är de stadsdelar med lägst andel.
Andel behöriga lärare i förhållande till skolornas index
Kommunala skolor i Göteborg med högt socioekonomiskt index har generellt
lägre andel behöriga lärare än skolor med elever som har en socioekonomiskt
priviligierad bakgrund (se bilaga 1, diagram 12). En sådan skiktning kallas för
”pedagogisk segregation” och skolinspektionen genomför en tematisk
kvalitetsgranskning inom området under 2019. Skolinspektionen har i sin
tillsyn av landets skolor sett att kvaliteten i undervisningen oftare brister, både
vad gäller koppling till mål i läroplan och kursplaner samt trygghet och
studiero, på skolor som har svårigheter att rekrytera och behålla behöriga lärare.
(Skolinspektionen [www]).
Resultat
Uppföljningen av hur väl förvaltningen lyckas attrahera och behålla lärare i
skolor med högt socioekonomiskt index visar att skolorna generellt har en lägre
andel legitimerade och behöriga lärare (se bilaga 1, diagram 12). Detta gäller
den generella bilden. Det är viktigt att påpeka att det finns stora skillnader
mellan skolor med liknande index, där det även finns skolor med högt index
som har hög andel behöriga. Det går också att se att spridningen mellan hög
respektive låg andel behöriga är mindre mellan högindexskolorna. När det
gäller andel förstelärare är bilden den motsatta. Andel förstelärare är större på
högindexskolor (se bilaga 1, diagram 13).
Jämförelse av personalstabiliteteten (hur många av de tillsvidareanställda
medarbetarna som arbetar kvar efter ett år) visar ett snitt för lärarna på
förvaltningens 22 skolor med högst index om 78,4 procent Det ska jämföras
med stabiliteten för alla lärare på förvaltningen där 76, 6 procent av lärarna
arbetar kvar efter på samma skola efter ett år. Stabiliteten bland de
tillsvidareanställda lärarna i skolorna med högt socioekonomiskt index är
således något högre. Samtidigt visar uppföljningen att skolor med högt
socioekonomiskt index har en högre andel tidsbegränsat anställda lärare. Detta
förhållande kan tyckas motstridigt, men förklaras sannolikt av den lägre
behörighetsgraden och att lärare som saknar legitimation anställs på
tidsbegränsade uppdrag enligt skollagen (SFS 2010:800, kap 2, §18).
Betygsresultat efter skolans socioekonomi - ”Eget salsa”
Utifrån ett underlag från Statistiska centralbyrån har grundskoleförvaltningen
tagit fram ett modellberäknat värde för skolornas förväntade resultat gällande
andel behöriga elever till nationella yrkesprogram på gymnasiet. Underlaget är
en del av beräkningen till skolornas socioekonomiska index och skattning går
att jämföra med Skolverkets så kallade ”Salsa”.
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Diagram 13. Behörighet till yrkesprogram gymnasiet och skillnad
modellberäknat värde och absolut värde, årskurs 9

Diagrammet visar skillnaden mellan det faktiska resultatet gällande behörighet
till yrkesprogram och det förväntade studieresultatet för olika skolenheter givet
elevernas socioekonomiska egenskaper. De socioekonomiska faktorerna
beräknas utifrån följande variabler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kön
Invandring
Högsta utbildning för vårdnadshavarna
Ekonomiskt bistånd
Bor med en eller båda vårdnadshavarna
Vårdnadshavarnas inkomst
Utländsk bakgrund
Human Development Index (HDI)
Bostadsområdets sociala tyngd

Dessa variabler utgör det så kallade modellberäknade värdet (Statistiska
centralbyrån 2018). Av diagrammet framgår att flertalet skolor har en lägre
behörighet till yrkesprogram än det förväntade studieresultatet givet ovan
variabler. Det är viktigt att betona att modellen – beräkningen av det förväntade
studieresultatet - har en förklaringsgrad på 84 procent. Det vill säga att
modellen inte förmår att förutsäga alla faktorer som påverkar en elevs
sannolikhet att uppnå behörighet till yrkesprogram.
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Diagram 14. Behörighet till yrkesprogram gymnasiet och skillnad
modellberäknat värde och absolut värde, uppdelat på socioekonomiskt index,
årskurs 9

Av diagrammet framgår att skillnaden mellan det faktiska och förväntade
studieresultatet är som högst på högindexskolor. Dessa skolor har framförallt
flera negativa skillnader, men även positiva avvikelser kan skönjas.
Det är i nuläget svårt att förklara vad denna variation beror på. En förklaring
kan vara att faktorer som inte finns med i modellen får större genomslag på
elevers resultat i högindexskolor. Det är i detta sammanhang viktigt att se till
framgångsfaktorer på de skolor vars behörighet är högre än det
modellberäknade värdet.
Klagomålshantering
Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i
skollagen (SFS 2010:800 kapitel 4, § 7–8). Enligt skollagen ska alla huvudmän
ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna
information om sina rutiner på ett lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till
att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på
annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.
Klagomålshanteringen kan på så vis utgöra en värdefull källa för att förbättra
verksamheten. Att synpunkter från elever, personal och vårdnadshavare tas
omhand på ett likvärdigt sätt är därför av stor vikt. Att skapa gemensamma
system för att stödja en sådan hantering är därför betydelsefullt.
Grundskoleförvaltningen har tagit fram en rutin för hantering av klagomål som
gäller för samtliga medarbetare och ledamöter i grundskolenämnden. Rutinen
beskriver hur förvaltningen informerar om rutinen, hur ett klagomål tas
omhand, och hur vidare handläggning sker. Mer omfattande klagomål
handläggs vid ”Enheten för utredning och skoljuridik” och i enlighet med
förvaltningslagens bestämmelser om myndigheternas serviceskyldighet. Mindre
omfattande skriftliga och muntliga klagomål handläggs på skolan.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Alla elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med
respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot diskriminering och
Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

44 (89)

2019-11-13

kränkande behandling samt arbeta med främjande friskfaktorer (Skolverket
[www]). Huvudmannen har en skyldighet att se till att det genomförs åtgärder
för att förebygga och förhindra att elever utsätts för diskriminering och
kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och
förhindra kränkande behandling (Skollagen 2010:800). För att stödja skolorna
vid upprättandet av en sådan plan, genom att exempelvis se till att planen
uppfyller de lagkrav som ställs, har förvaltningen tagit fram en gemensam
stödmall. Utifrån denna upprättar varje skola sin plan mot diskriminering och
kränkande behandling. Arbetet enligt planen mot diskriminering och kränkande
behandling följs upp i kvalitetsområdet Trygghet och Delaktighet i
förvaltningens årshjul.

5.2.1

Sammanfattning och bedömning
I årskurs 6 blir antalet högpresterande skolor färre över tid och antal
lågpresterande skolor fler över tid. Försämring av resultaten har således skett
både ”i toppen” och ”i botten”, vilket också kan förklara det sjunkande
medelvärdet. Spridningen i skolresultat mellan de skolenheter som har lägst
resultat respektive högst resultat minskar emellertid mellan årskurs 6 till årskurs
9.
Totalt sett har andelen nyanlända minskat på majoriteten av stadens skolor
Fortfarande är det en ojämn fördelning av nyanlända på skolorna, då det fortsatt
är ett fåtal skolor som tar emot störst antal nyanlända. Relativt få nyanlända
elever har utnyttjat möjligheten till förtur och turordningsregeln har därmed inte
fått någon större effekt.
Inför läsåret 2019/2020 lämnade 88 procent av vårdnadshavarna önskemål om
skolplacering, varav 96 procent fick en placering vid någon av de önskade
skolenheterna.
Kommunala skolor i Göteborg med högt socioekonomiskt index har generellt
lägre andel behöriga lärare än skolor med elever som har en socioekonomiskt
priviligierad bakgrund.
Flertalet skolor har en lägre behörighet till yrkesprogram än vad skolornas
förväntade resultat visar. Spridningen är väsentligt större på högindexskolorna,
alltså både större negativa och större positiva skillnader.

5.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
I avsnitt 4.3 finns en sammanfattning av resultat och vilka utvecklingssteg som
tagits inom förstärkningsområdet gällande samtliga skol- och
verksamhetsformer (se avsnitt 4.1).
I kapitel 6–8, resultat grundsärskola, fritidshem och förskoleklass, redogörs för
vad som är särskilt utmärkande för dessa skol- och verksamhetsformer.
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6

Resultat grundsärskola
Grundsärskolan är en obligatorisk skolform som riktar sig till elever som
bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en
utvecklingsstörning. Grundsärskolan regleras i skollagen (kapitel 11) och har en
egen läroplan. Grundsärskolans verksamhet omfattas av
grundskoleförvaltningens förstärkningsområden och skolformens rapportdel är
byggd utifrån samma struktur som övriga skol- och verksamhetsformer.
Introduktion
Antalet elever i kommunens 32 grundsärskolor är 647 stycken. Merparten av
grundsärskolorna ligger i anslutning till en grundskoleenhet, ibland med en
rektor per skolform, men oftast med samma rektor för båda enheterna. I
dagsläget hör cirka 80 procent av stadens grundsärskolor till ett
utbildningsområde och resterande till avdelningen för samordning och stöd.
Underlag och utgångspunkt för insatser
Grundsärskolans resultat baseras på skolformens nationella mål med prioritet på
de utvecklingsområden som tydliggjorts via grundskolenämnens uppdrag,
grundsärskolans nulägesrapport, enkät riktad till grundsärskolans rektorer,
kvalitetsdialoger samt underlag från grundsärskolerektorernas.

6.1

Ökad kvalitet i undervisningen
I stadens grundsärskolor används olika typer av underlag för att bedöma
elevernas måluppfyllelse och öka undervisningens kvalitet. Hjärntorgets
bedömningsmatriser används i hög grad men bör anpassas något utifrån
inriktningen ämnesområden. Utifrån ett uppföljningssyfte ser rektorer en
funktion i att grundsärskolorna utgår ifrån ett gemensamt och rättssäkert
dokumentations- och bedömningsstöd. Skolverkets bedömningsstöd i
matematik och svenska kan nyttjas i högre grad. Inom grundsärskolan utfärdas
betyg, för elever med inriktning ämnen, på vårdnadshavares eller elevs begäran
men gemensamma rutiner saknas för att vårdnadshavare och elever ska få
information om rätten till betyg.
Grundskoleförvaltningen saknar tillförlitlig betygsstatistik för grundsärskolans
elever. Inom grundsärskolan används olika kvalitativa underlag i uppföljningen
av elevernas trygghet, trivsel, och lärande. Vid sidan av skolornas egna enkäter
framhålls exempelvis observationer som en metod för uppföljning. Alternativa
former för uppföljning ses som särskilt angeläget för elever som läser
ämnesområden då, de i regel, har en begränsad verbal förmåga.
En god samverkan mellan vårdnadshavare sägs öka lärarnas förutsättning att
utveckla och anpassa undervisningen utifrån elevernas unika behov och med
bakgrund av detta ses utvecklingssamtalet som ett viktigt forum. Sedan 2017
genomförs en regiongemensam enkät riktad till grundsärskolans elever men
eftersom många enheter är för små för att få ett redovisat resultat blir enkäterna
inte funktionella utifrån ett uppföljningsperspektiv. Flertalet skolor har istället
upprättat egna föräldraenkäter.
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Forum för samverkan och kollegialt lärande
Under våren startades ett obligatoriskt nätverk för grundsärskolans rektorer i
syfte att utveckla grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete. Gemensamma
utvecklingsområden har prioriterats och dessa utgör ramverket för nätverkets
innehåll. Då grundskoleförvaltningens organisation för stadens grundsärskolor
är tudelad utgör nätverket en viktig mötesplats för samtal kring
skolformsspecifika utmaningar. Genomförda utvärderingar visar att rektorerna
uppskattar utbytet med kollegor, dock varierar deltagandegraden. För att
utveckla skolformens systematiska kvalitetsarbete anser rektorerna att det
behöver inrättas forum för kollegialt lärande riktat till grundsärskolans personal.
Rektorerna har identifierat vilka förutsättningar som krävs och har tankar kring
upplägg.
Kompetens
Inom ramen för rektorsnätverket har grundsärskolans
kompetensutvecklingsbehov identifierats och en dialog har inletts med Center
för skolutveckling med syftet att kunna erbjuda ett riktat paket med
kompetensutvecklingsinsatser. Som ett led i att öka kompetensen inom
grundsärskolan utarbetades under våren 2019 ett basutbildningsprogram riktat
till elevassistenter. Insatsen inleddes under hösten och omfattar 150
elevassistenter. Inför 2020 finns planen på att bredda insatsen till att omfatta
ytterligare 100 elevassistenter.
I relation till övriga skol- och verksamhetsformer är det förhållandevis många
förstelärare i inom grundsärskolan, försteläraruppdraget skiljer sig åt mellan
skolorna. Behörig att undervisa i grundsärskolan är den som avlagt speciallärareller specialpedagogexamen med specialisering mot utvecklingsstörning.
Skolverkets statistikdatabas påvisar att Göteborg har en lägre behörighetsgrad
än Stockholm och Malmö och att tillgången till behöriga lärare varierar i
stadens grundsärskolor. Bilden bekräftas av grundsärskolans rektorer, vilka
uppger att de på egen hand får finna lösningar på den omfattande
kompetensbristen. På vissa grundsärskolor har rektor tillsett personal möjlighet
att studera på arbetstid för att uppnå behörighet.
I grundsärskolans nulägesrapport (2018) framgick att 14 procent av
grundsärskolans lärare med inriktning ämnen och 22 procent med inriktning
ämnesområden hade behörighet att undervisa i minst ett ämne. Inför
legitimationskravet 2020 har grundskoleförvaltningen antagit uppdraget att
genomföra en ny behörighetskartläggning. I syfte att hitta strategier kring
kompetensförsörjningsfrågan har olika typer av samverkansstrukturer börjat
byggas upp, bland annat med Utbildningsförvaltningen och Center för
skolutveckling.
Fritidshem
Målen i fritidshemmets läroplan omfattar även grundsärskolans elever och anses
utgöra en viktig arena för målgruppens lärande och utveckling. Via
fritidshemsverksamheten kan undervisning och fritid varvas under hela dagen
och i högre utsträckning anpassas efter elevernas behov. Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år kan bedrivas inom ramen för fritidshem men är en insats
som bedöms och beslutas i enlighet med lagen om stöd och service (SFS
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1993:387 kapitel 9, § 7). Förutsättningar avseende personalens utbildning och
kompetens skiljer sig åt mellan fritidshemmen men utbildningsinsatser pågår
och forum för kollegialt lärande finns på flertalet fritidshem. Begränsade
ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar i kombination med vikariebrist
skapar dock begränsningar för kollegiala möten mellan fritidshemmets personal
och grundsärskolans lärare. Ytterligare information avseende
fritidshemsverksamheten återfinns i kapitel 6.

6.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
En så kallas individintegrerad elev går minst halva tiden tillsammans med
elever som följer grundskolans läroplan. Ur Skolverkets nationella
statistikdatabas framgår att andelen individintegrerade elever i Göteborgs Stad
motsvarande åtta procentenheter 2018, vilket var fyra procentenheter lägre än i
riket. I Göteborgs Stad har antalet individintegrerade elever minskat under de
senaste fem åren. För att vända trenden och öka antalet individintegrerade
elever betonar grundsärskolans rektorer vikten av att inkluderingsarbetet
intensifieras i grundskoleförvaltningen.
Under de senaste fem åren har antalet mottagna elever i grundsärskolan ökat
med cirka 40 procent. Rektorerna ser att lokalernas kapacitet och konstruktion
utgör en utmaning i arbetet med att skapa en tillgänglig och likvärdig
undervisning. Grundsärskolans lokaler har inte utökats i takt med det stigande
elevantalet. Som en konsekvens av detta fattade förvaltningsledningen i oktober
2019 ett beslut om att förtäta befintliga verksamheter samt att grundsärskolan
ska ingå i skolenhetsutredningens kapacitetsutredning.

6.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
I januari 2019 tillsattes en tjänst i grundskoleförvaltningen med särskild
kompetens att bevaka skolformen och stärka utvecklingsarbetet med bäring på
grundsärskolans verksamhet. I samband med grundsärskolans kvalitetsdialog
framkom att villkoren för deltagandet i rektorsnätverket behöver tydliggöras av
närmsta chef. Nya rektorer behöver introduceras i utvecklingsarbetet och
grundsärskolans frågor behöver ges större utrymme i hela styr- och stödkedjan.
Inom grundsärskolan saknas tillförlitliga underlag och indikatorer för
uppföljning, exempelvis avseende betyg, antal elever som läser ämnen kontra
ämnesområden, resultatuppföljning för individintegrerade elever med mera.
Skolenheter organiserar det pedagogiska ledarskapet av grundsärskolan olika.
Vissa har delegerat ansvaret till biträdande rektorer, vilka i lägre grad omfattas
av förvaltningens kompetensutvecklande insatser.

6.4

Sammanfattning och bedömning
Rektorernas villkor och förutsättningar för grundsärskolornas lokala
utvecklingsarbete varierar bland annat beroende på organisationsstruktur,
personalens kompetens och lokalernas beskaffenhet. Med tanke på den låga
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lärarbehörigheten inom grundsärskolan finns en risk för att undervisningens
kvalitet och elevernas förutsättningar för lärande påverkas. För att kunna möta
grundsärskolans kompetensförsörjningsbehov krävs en rad åtgärder, både på
kort och lång sikt.
Mötesplatser för grundsärskolans rektorer och personal utgör en viktig
förutsättning för att kunna åstadkomma en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Tillgången till digitala hjälpmedel utgör en viktig faktor för att kunna tillse
grundsärskolans elever med en flexibel och anpassad undervisning. Utifrån
grundskoleförvaltningens viljeinriktning om att möta elevers olika behov med
färre segregerande lösningar krävs ett intensifierat normkritiskt arbete och
begrepp som inkludering, integrering och tillgänglig undervisning behöver
definieras.
För att en individintegrerad elev ska kunna garanteras en undervisning utifrån
rätt läroplan är det av stor vikt att såväl rektorer som lärare har kunskap om
grundsärskolans styrdokument. För att grundsärskolans rektorer skall kunna
utöva sitt pedagogiska ledarskap och organisera en anpassad verksamhet är det
väsentligt med en väl fungerande mottagande- och placeringsprocess och
anpassade pedagogiska miljöer. Bristen på gemensamma och tillförlitliga
underlag påverkar uppföljningen av verksamhetens resultat och elevernas
måluppfyllelse.
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7

Resultat fritidsverksamhet
Fritidshemmet är en verksamhetsform som regleras i skollagen (SFS 2010:800
kapitel 1–6 och 14). Fritidshemmet följer läroplanens första och fjärde del i sin
helhet och den fjärde delen i tillämpliga delar och utgör ett komplement till
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmets verksamhet
omfattas av grundskoleförvaltningens förstärkningsområden och
verksamhetsformens rapportdel är byggd utifrån samma struktur som övriga
skol- och verksamhetsformer.
Introduktion
Göteborgs Stads grundskoleförvaltning erbjuder idag fritidshem för elever i år
F-6 samt till grundsärskolans elever. Det finns 162 enheter med fritidshem,
elevantalet per enhet varierar med 5 till cirka 360 elever per skolenhet. Antalet
anställda med huvudsakligt uppdrag i fritidshem är cirka 1 200 och antalet
inskrivna elever är drygt 20 000 (oktober 2019). Organisatoriskt och
lokalmässigt är verksamheten förlagd i skolan.
Underlag och utgångspunkt för insatser
Fritidshemmets resultat baseras på verksamhetsformens nationella mål med
prioritet på de utvecklingsområden som tydliggjorts via grundskolenämndens
uppdrag och fritidshemmets nulägesrapport. Kvalitetsdialoger med rektorer,
representanter och fritidshemsutvecklare har bidragit med underlag till
kvalitetsrapporten.

7.1

Ökad kvalitet i undervisningen
För att fånga upp elevernas lärande anger flera rektorer att det genomförs
observationer och intervjuer med eleverna. Som ett underlag i det systematiska
kvalitetsarbetet används också planeringsmallar i större utsträckning än
föregående år. Enligt några rektorer anser personalen att det krävs fler styrda
aktiviteter för att uppnå läroplanens mål, vissa rektorer har en motsatt
uppfattning. På flera skolor har fritidshemspersonalen tilldelats ett särskilt
ansvar för organiserad rastverksamhet under den timplanebundna tiden av
dagen.
Inom grundsärskolan uttrycker flera rektorer att fritidshemmets arbetssätt
appliceras mer under den timplanebundna tiden än tidigare och att den
situationsbaserande undervisningen är av stort värde för grundsärskolans elever.
2016 kartlades skolans tillgång till digitala verktyg med hjälp av
självvärderingsmaterialet LIKA, dock fanns inga riktade frågor till
fritidshemsverksamheten vilket resulterade i att underlaget inte gick att använda
i ett utvecklande syfte för fritidshemmet. Stadens fritidshemsutvecklare menar
att fritidshemmen ofta har en sämre tillgång till digitala verktyg än under den
timplanebundna tiden av dagen. Göteborgsregionens elevenkät påvisar att
elever i årkurs 2 upplever att de saknar plats för lugn och ro i fritidshemmet. I
jämförelse med tidigare år har såväl detta som andra index sjunkit i enkäten.
Forum för samverkan och kollegialt lärande
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Med stöd av Center för skolutveckling anordnar grundskoleförvaltningen
förvaltningsgemensamt nätverk för utvecklare. Det finns två utvecklarna per
utbildningsområde och de anordnar nätverksträffar för fritidshemmets personal.
En nätverksstruktur har utarbetats och beslutats under 2019. Även
förvaltningsgemensamma uppdragsbeskrivningar har tagits fram och beslutats
för såväl utvecklare som representanter i de lokala nätverken. Förutsättningar
för deltagandet i båda nätverk har med det förtydligats. Likaså gäller
kopplingarna och informationsflödet mellan olika roller i stöd- och styrkedjan.

För att skapa tidsmässiga förutsättningar för stadens utvecklare avsatte
grundskoleförvaltningen en miljon kronor under 2019. Utvecklare i fritidshem
uttrycker att det läggs mer fokus på fritidshemmen nu än för ett år sedan, att
verksamhetens frågor lyfts på fler arenor och att fritidshemsutvecklarnas
kompetens används i högre grad.
I utbildningsområdenas utvärderingar framgår att nätverken utgör en väsentlig
del i det professionella utövandet för lärare i fritidshem. 93 procent av
representanterna anser att utbildningsområdets nätverk bidrar till ökad
undervisningskvalitet på skolenheten. 84 procent anser att det bidrar till ökad
likvärdighet i utbildningsområdet och 76 procent att, de genom deltagande i
nätverk, fått ökat mandat att utgöra motor i det lokala utvecklingsarbetet.
Vid flera skolenheter saknas dock forum för kollegialt utbyte utifrån
nätverksinnehållet. Under våren hade inte alla skolor representanter i de lokala
nätverken men samtliga utbildningsområden har utsedda rektorskontakter.
Under hösten avgick fyra fritidshemsutvecklare på egen begäran och ersättare är
svårt att hitta.
Kompetens
Från 1 juli 2019 är det endast legitimerade lärare som får ansvara för
undervisningen i fritidshem. Som ett led i att möta legitimationskravet valde
grundskoleförvaltningen att se över befattningsstrukturen inom samtliga
fritidshem och öppen fritidsverksamhet. I grundskoleförvaltningens
personaladministrativa IT-stöd går numera att utläsa vilka som är behöriga att
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ansvara för undervisningen i fritidshem. Grundskoleförvaltning har tre
befattningar för personal med huvudsakligt arbete i fritidshem, lärare i
fritidshem (29 procent), lärare med annan inriktning (12 procent) och
fritidsledare i fritidshem (58 procent). Grundskoleförvaltningen har två
förstelärare i fritidshem med statligt bidrag. Vidare har en
kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt och ett stödmaterial och
stödstrukturer upprättas för att tydliggöra ansvar, befogenheter och
uppgiftsfördelning inom fritidshem.
Tillgången till behöriga lärare varierar mellan skolor men inte mellan
utbildningsområden. I samtliga kvalitetsdialoger berörs bristen på adekvat
utbildad personal i fritidshemmet, vilket är direkt avgörande för att säkerställa
verksamhetens kvalitet och arbete mot de nationella målen. Under året har
grundskoleförvaltningen avsatt centrala medel i syfte att höja kompetensen för
fritidshemmens personal samt öka andelen legitimerade lärare i fritidshem.
Insatsen har resulterat till ökat deltagande i både vuxenutbildning,
uppdragsutbildning och legitimationsgrundande utbildning. På flera skolor
genomförs även Skolverkets webbkurser “Fritidshemmets uppdrag- och
undervisning”, detta utan centrala medel från grundskoleförvaltningen.
Rektorerna uppger att utbildningsinsatserna ger en ökad kompetens kring
fritidshemmets uppdrag, rektorerna efterfrågar kompetensutveckling för egen
del. En dialog har inletts med projektgruppen för rektorsakademin för att
genomföra kompetensutvecklingsinsatser för rektorer med inriktning mot
fritidshem.

7.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
Grundskolenämnden har gett förvaltningsdirektören i uppdrag att säkerställa att
elever 10–13 år med rätt till fritidshemsplats blir erbjudna det från och med
2021. Antalet elever som idag går i öppen fritidsverksamhet uppgår till 500
stycken.
Fritidshemmens rättmätiga tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekscentral är
generellt sett otydlig, men projektet ”Stärkta bibliotek - Staden där vi läser” har
haft en positiv inverkan i arbetet. I kvalitetsdialogerna framkommer det finns
planer på att skolbibliotekarien ska arbeta med elevernas läsning i fritidshem.
Center för skolutveckling genomför för närvarande en pilotutbildning i hur man
använder flerspråkighet i undervisningen, så kallat “translanguaging”.

7.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
I november 2018 tillsatte grundskoleförvaltningen en
verksamhetsutvecklartjänst inom fritidshem med uppdraget att ytterligare stärka
det systematiska kvalitetsarbetet, en del innebär att ansvara för det
förvaltningsgemensamma nätverkets innehåll och struktur (se avsnitt 6.1).
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Nätverket utgör ett viktigt forum för att utveckla kvaliteten i stadens fritidshem
och utvecklarna i fritidshem önskar ökade förutsättningar för att i högre grad
kunna stötta såväl kollegor som rektor i det lokala utvecklingsarbetet.
Det är stor variation i rektors tankar kring undervisningens kvalitet i fritidshem
men synbart är att de rektorer som själva arbetat i fritidshem har större kunskap
om hur man kan utveckla verksamheten. Många biträdande rektorer har fått ett
delegerat ansvar för verksamheten i fritidshem men deltar inte på
rektorsverkstäder eller rektorsmöten och går därmed miste om viktig
information. I ett av utbildningsområdenas kvalitetsdialoger framkom dock att
en sådan organisatorisk lösning kan öka fokuset på fritidshemmets
undervisning. Fritidshemmets undervisning definieras i hög grad i form av
strukturkvalitet och mindre i process- och resultatkvalitet. Det finns olika
strukturella hinder för personalens deltagande i såväl kompetensutveckling som
i forum för kollegialt lärande. Många medarbetare uttrycker att det läggs mer tid
inom den timplanebundna tiden än föregående år. De kvantitativa indikatorer
som finns att tillgå utgörs i dagsläget av Göteborgsregionens enkät för årskurs
2, andel behöriga lärare i fritidshem, samt tillgång till förstelärare med statligt
bidrag.
Enligt gällande avtal ska minst fyra timmar avsättas för planering i fritidshem,
men verksamhetsformens uppdrag har förtydligats och utökats sedan avtalet
tecknades och denna tid anses vara för knapp. Flera rektorer menar att
arbetsvillkoren för fritidshemmens personal är utmanande.

7.4

Sammanfattning och bedömning
Grundskoleförvaltningens fritidshem har en stor variation vad gäller såväl
likvärdighet som kvalitet i förhållande till den ökade kravbilden och det finns
strukturella svårigheter att säkerställa och utveckla fritidshemmens arbete mot
de nationella målen. Med målet om att höja andelen behöriga lärare genomförs
en rad utbildningsinsatser, vilka behöver kvarstå och utvecklas vidare.
Fritidshemsutvecklarna utgör en viktig resurs i det systematiska kvalitetsarbetet
och tar gärna ett större ansvar om förutsättningar ges. Rektorer ger exempel på
underlag för uppföljning men det råder brist på kompletterande och
gemensamma kvantitativa indikatorer för uppföljning av elevernas lärande.
Utifrån att det i staden finns stor variation i rektorers tankar och tidigare
erfarenheter kring fritidshemmets uppdrag ser grundskoleförvaltningen ett
fortsatt behov av kompetenshöjande insatser för att stödja rektorer i arbetet med
samtliga förstärkningsområden.
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Resultat förskoleklass
Förskoleklassen är en obligatorisk skolform som riktar sig till elever som är
eller fyller sex år. Förskoleklassen regleras i skollagen (SFS 2010:800 kapitel
1–7 och 9) och följer läroplanens första del i sin helhet och andra delen i
relevanta delar. 2016 tillkom en kompletterande läroplansdel för
förskoleklassen. Förskoleklassens verksamhet omfattas av
grundskoleförvaltningens förstärkningsområden och skolformens rapportdel är
byggd utifrån samma struktur som övriga skol- och verksamhetsformer.
Underlag och utgångspunkt för insatser
Förskoleklassens resultat utgår från skolformens nationella uppdrag med
prioritering i de utvecklingsområden som tydliggjorts via grundskolenämnens
uppdrag, förskoleklassens nulägesrapport, statliga reformer samt en studie
avseende rektorers kvalitetsarbete i förskoleklass (Andréasson, 2019). Som
grund för bedömning av resultaten finns enskilda och gruppvisa
kvalitetsdialoger med rektorer samt underlag från förskoleklassens nätverk.

8.1

Ökad kvalitet i undervisningen
Införande av obligatorisk kartläggning i förskoleklass
Ett nationellt kartläggningsmaterial, avseende matematiskt tänkande, språklig
förmåga och medvetenhet blev obligatoriskt att använda från 1 juli 2019.
Samtidigt förtydligades skollagen med en garanti för tidiga insatser (3 kap. 4§).
Ett årshjul tagits fram som stöd för kartläggning och uppfyllande av berörd del i
skollagen. Rektorer har getts information och möjlighet till dialog för ökad
kunskap om reformen. Vidare har kollegialt lärande i förskoleklassnätverken
kring kartläggning och bedömning.
Stadens matematik- och språk-, läs- och skrivutvecklare har engagerats och
workshops har erbjudits, i samverkan med Center för skolutveckling. Rektorer
anser att kartläggningsarbetet:
•
•
•

blir en hjälp att sätta in tidigt och adekvat stöd.
utgör ett underlag för lärare i förskoleklass och grundskola att samverka
kring.
synliggör lärares kompetensutvecklingsbehov, till exempel i bedömning
för lärande

Undervisningen
Rektorer ser följande som kvalitetsindikatorer i förskoleklass:
•
•
•
•

undervisning anpassad efter elevers behov, tidigare erfarenheter och
intressen
undervisning som utgår från elevers lek och tar tillvara nyfikenhet och
lust att lära
genomtänkta processer i samband med övergångar
det sociala klimatet, ett resultat av medvetet och strukturerat arbete.

Kvalitetsrapport läsåret 18/19
En lägesbedömning av samtliga skol- och verksamhetsformer inom
grundskolenämndens ansvar
Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen

54 (89)

2019-11-13

Strukturer för samverkan och kollegialt lärande
Grundskoleförvaltningen uppdrogs att säkra samverkan, skapa strukturer för
kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete i förskoleklassen för att skapa
likvärdig undervisning. Uppdraget består av flera delar och genomförandet har
delats i delmoment, tre av dem presenteras under avsnitt 5.1.1.
•
•
•
•

Strukturer för systematiskt kvalitetsarbete
Förskoleklassens och fritidshemmets samverkan med förskola
Förskoleklassens, grundskolans och fritidshemmets samverkan
Strukturer för kollegialt lärande

Förskoleklassnätverken
Tillgång till strukturer för kollegialt lärande är generellt betydligt sämre för
lärare i förskoleklass än i grundskola. Nätverken utgör en viktig arena för
kollegialt lärande, professionsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete med
utgångpunkt i skolformens uppdrag. Nätverk för förskoleklass prioriterades i
central finansiering för 2019. Det förvaltningsövergripande nätverket leds av
grundskoleförvaltningen med stöd av Center för skolutveckling. En
nätverksstruktur tydliggör ansvar samt kommunikation mellan styrkedjans olika
roller (se bild 6.1.1). I enlighet med den ska två utvecklare per
utbildningsområde ha avsatt tid om vardera 10 procent för att delta i det
förvaltningsövergripande nätverket samt leda utbildningsområdets nätverk.
Representanter ska delta i utbildningsområdets nätverk och tillsammans med
rektor utveckla undervisningen vid skolenheten. Länken ska kommunicera med
utvecklare och utbildningsområdets ledning. I maj 2019 skulle
utbildningsområdet ha utsett två utvecklare, minst en representant per skolenhet
och en länk, med en till två rektorer och utbildningsområdets
verksamhetsutvecklare. Dock saknas ännu utsedda i flera roller. Hur väl olika
utbildningsområden har lyckats i arbetet med att tillsätta de olika rollerna
varierar. 84 procent av representanterna anser att utbildningsområdets nätverk
bidrar till höjd kvalitet i undervisningen. 73 procent anser att det bidrar till ökad
likvärdighet. Vid majoriteten av skolorna saknas dock arena för kollegialt
lärande kring nätverksinnehållet och mandat för representanten att tillsammans
med rektor driva utvecklingsarbete.
Kompetens
Lärares kompetens är en kvalitetsfaktor, men huvudman saknar underlag som
visar utbildningsbakgrund hos lärare i förskoleklass och därmed av eventuella
behov av kompetensutveckling. Ur ett kompensatoriskt perspektiv saknar
huvudman även en bild av huruvida de mest kompetenta lärarna finns i
underprivilegierade områden. Tillgång till stöd för professionsutveckling och
systematiskt kvalitetsarbete är betydligt sämre för lärare i förskoleklass än i
grundskola. I staden finns tre förstelärare i förskoleklass med statsbidrag, en per
1 811 elever. Rektorer ser främst kompetensutvecklingsbehov avseende
bedömning, matematik samt språk och kommunikation.
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8.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
Flerspråkiga och nyanlända elever
Skollagen ger inte förskoleklasselever rätt till modersmålsundervisning eller
insatser för nyanlända. På uppdrag av grundskoleförvaltningen har Göteborgs
universitet tagit fram en introduktionskurs i svenska som andraspråk, för stärkt
undervisning för flerspråkiga elever. Kursen ges våren 2020.
Övergångar och samverkan
Förskoleklassens ska fungera som en bro mellan förskola och grundskola, två
skolformer med väldigt olika traditioner. För det enskilda barnet kan klivet
däremellan vara stort. Studier visar att kvaliteten, med vilken övergångarna
organiseras och genomförs, kan göra stor skillnad för elevers långsiktiga
kunskapsutveckling. Många skolor tar emot barn från mer än 20 olika förskolor,
vilket är tidsmässigt krävande. I dagsläget ses stora variationer i
förskoleklassers samverkansstrukturer med andra skol- och verksamhetsformer,
vilket kan riskera utbildningens likvärdighet.
Förskoleklassboken
För att stimulera läslusten samt läsande i hemmet får alla förskoleklasselever en
bokgåva. Förskoleklassnätverket är involverat i fortbildningsinsatser kopplade
till boken. Årets insats syftade till att stötta i språkutvecklande undervisning och
barns rätt till inflytande. Utvärderingen visade stor nöjdhet med bokval och
erbjudna insatser.

8.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
I september 2018 tillsattes en tjänst i grundskoleförvaltningen med särskild
kompetens för att bevaka skolformen och stärka utvecklingsarbetet med bäring
på förskoleklassens verksamheter. För att huvudman skall kunna fatta beslut
utifrån verksamhetens resultat har skolornas systematiska kvalitetsarbete
kommunicerats via kvalitetsdialoger. Förskoleklassen synliggjordes i högre
grad i gruppdialogerna än i de enskilda. Skolor organiserar det pedagogiska
ledarskapet av förskoleklass olika. Vissa har delegerat ansvaret till biträdande
rektorer, vilka i lägre grad omfattas av förvaltningens kompetensutvecklande
insatser.
Rektorers tankar kring vad som utmärker förskoleklassens kvalitet och hur den
skall följas upp varierar. Dialog har inletts med projektgruppen för
rektorsakademin om kompetensutvecklingsinsatser med inriktning mot
förskoleklass. Stödmaterial för uppföljning och analys har erbjudits och använts
vid flera skolor. Vissa skolor har dock inte följt upp och analyserat
förskoleklassutbildningen. Det finns även behov av stärkt dialog mellan rektor
och lärare avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
I samband med översyn av grundskolans timplaner beslutade
grundskolenämnden att förskoleklassen från läsåret 2019/2020 skall omfatta
samma tid som grundskolans årskurs 1. Enligt gällande avtal ska minst fyra
timmar avsättas för planering för lärare i förskoleklass, men skolformens
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uppdrag har förtydligats och utökats sedan avtalet tecknades 2005. Tiden ska
innefatta systematiskt kvalitetsarbete, professionsutveckling och samverkan
med lärare i andra skol- och verksamhetsformer, men underlag för de
tidsmässiga förutsättningarna saknas på huvudmannanivå. Rektorer anser att:
•
•
•

8.4

lärares tidsmässiga förutsättningar för pedagogiskt utvecklingsarbete är
ett dilemma för kvalitet i förskoleklassens utbildning.
lägre elevpeng i förskoleklass gör det svårt att utöka lärares tid för
pedagogiskt utvecklingsarbete.
elevpeng i förskoleklass borde jämställas med elevpeng i årskurs 1.

Sammanfattning och bedömning
Likvärdigheten påverkas i hög grad av olika tidsaspekter: elevers tid för
undervisning och lärares tid för systematiskt utvecklingsarbete, professionellt
lärande och samverkan. Grundskolenämnden har beslutat om förskoleklassens
tidsomfattning, men som en konsekvens behöver lärartäthet och lärares
förutsättningar för pedagogisk utveckling ses över.
Likvärdigheten påverkas i hög grad av bristen på stöd befintligt stöd i kollegialt
lärande i förskoleklass. Insatser har genomförts för att tydliggöra
nätverksstruktur och -innehåll. Dock varierar det mellan utbildningsområdena i
hur väl man lyckats utse medarbetare i de olika rollerna och vid majoriteten av
skolorna saknas arenor och mandat för representanter att leda kollegialt lärande
kring nätverksinnehållet. För att göra en rättvisande bedömning av resultat i
förskoleklass saknas det på huvudmannanivå i hög grad underlag som visar
struktur-, process- och resultataspekter av kvalitet.
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9

Analys
Kvalitetsrapportens syfte är att ge en lägesbedömning av de olika skol- och
verksamhetsformernas måluppfyllelse samt att synliggöra
grundskoleförvaltningens prioriterade utvecklingsinsatser. Utifrån redovisade
resultat försöker analysen besvara frågorna:
•

•

Vilken utveckling ses inom respektive förstärkningsområde utifrån de
förutsättningar som ges avseende undervisningens kvalitet och
elevernas måluppfyllelse?
Vilka dilemman och hinder framkommer i dialogerna med rektorerna
och vad krävs för att komma vidare?

Analysen disponeras utifrån de tre förstärkningsområdena och innehåller
samtliga skol- och verksamhetsformer.

9.1

Ökad kvalitet i undervisningen
Det här avsnittet i kapitel 9 består av två delar. Den första delen (9.1.1) är en
analys av resultaten från genomförda utvecklingssteg inom
förstärkningsområdet Ökad kvalitet i undervisningen (se avsnitt 4.1). Den andra
delen (9.1.2) är en analys av resultaten från respektive skol- och
verksamhetsform, med kvalitetsdialoger som utgångspunkt (se kapitel 5–8).

9.1.1

Analys av resultaten från genomförda utvecklingssteg
inom förstärkningsområdet Ökad kvalitet i
undervisningen
Här följer en analys av resultaten från genomförda utvecklingssteg inom
förstärkningsområdet Ökad kvalitet i undervisningen (se kapitel 4).
I analysen hämtas underlag från kvalitetsdialoger, uppföljningsrapporter,
nuläges- och omvärldsanalys och andra underlag som tagits fram i
grundskoleförvaltningen under 2019.
Säkra kompetensförsörjningen
Dilemma
Kompetensförsörjningsfrågan är ett kännbart hot mot verksamheten, och de
initiativ och satsningar som har inletts behöver få fart och följas upp. En
särskild utmaning är kompetensförsörjningsbehoven i fritidshem, grundsärskola
och flera av skolorna med högt socioekonomiskt index (se även avsnitt analys
9.2 Ökad likvärdighet mellan skolor.) Forskning visar på att i skolor med låg
behörighet finns risk för att undervisningens kvalitet och elevernas
förutsättningar för lärande påverkas negativt (Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, 2007). Något som också
Skolinspektionen konstaterat och som ligger till grund för den pågående
tematiska kvalitetsgranskningen som handlar om pedagogisk segregation.
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En kritisk faktor som rektorerna lyfter i dialoger med förvaltningen är också
läraromsättningen som påverkar undervisningen och relationen mellan lärare
och elev negativt. Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas
trygghet och motivation och därmed förmågan att lära (Hattie, 2009).
Strategier för att komma vidare
De mest attraktiva arbetsgivarna är de som bedriver den bästa och mest
intressanta verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet med att utveckla
undervisningen och stärka elevernas resultat är kanske därför den viktigaste
insatsen för att klara kompetensförsörjningen.
Det pågår en rad kompetensförsörjningsinsatser i syfte att attrahera och
rekrytera samt introducera och stödja medarbetarnas utveckling. I
grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningsplan behöver prioriteringar och
ansvar för åtgärderna inom förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och
grundskola tydliggöras ytterligare och utifrån ett likvärdighetsperspektiv behövs
beslut om riktade insatser. För att ta sådana beslut krävs kvalitetssäkra underlag
om medarbetarnas kompetens och behörighet, vilket varit en brist så här långt.
Som stöd finns nu ett nytt IT-stöd som kan ge säkrare underlag för analys och
beslut om mer riktade insatser.
Ett stödjande och verksamhetsförankrat ledarskap är betydelsefullt för att lärare
ska vilja stanna kvar på skolan, och en stark attraktionskraft när lärare söker
jobb. Här behöver huvudmannen fortsätta utveckla rektorernas förutsättningar
för och kompetens i att bedriva ett pedagogiskt ledarskap. Även inrättande av en
lärarakademi behöver prioriteras för att ta ett helhetsgrepp om
kompetensförsörjning och utveckling av lärare, liksom fortsatt stärka lärarnas
förutsättningar för att bedriva undervisning och stärka det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Viktig prioritering inför 2020 är också att fortsätta och intensifiera arbetet med
att tydliggöra vilken typ av formell och informell kompetens som krävs för
olika typer av stödjande uppdrag i skolan, samt därefter vidta konkreta åtgärder
för att säkra denna kompetens. I arbetet är en regional och nationell samordning
viktig, och detta behöver prioriteras.
Arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i skolor med högt
socioekonomiskt index behöver särskilt prioriteras och förslag har tagits fram.
För att insatserna ska möta behoven där de är som störst, behöver uppföljningen
och analysen av kompetensförsörjningen i skolor med högt socioekonomiskt
index utvecklas ytterligare.
Utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och samarbetskultur
Dilemma
2019 gjorde skolinspektionen en nationell tematisk granskning av skolors och
huvudmäns arbete med att skapa en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet (Skolinspektionen, 2019). Skolinspektionen menar att
huvudmannen har ett ansvar för att erfarenhetsutbyte och lärande sker mellan
skolor. För att lärarnas erfarenheter ska kunna utvecklas till beprövad erfarenhet
måste huvudmannen ta ansvar för att en samverkan mellan skolor kan ske och
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att de former för samverkan som finns utformas på ett sådant sätt att lärarnas
erfarenheter kan delas, prövas och utvecklas i ett bredare sammanhang.
Framgångsrika skolkommuner utvecklar exempelvis samverkan med lärosäten
och tillhandahåller arenor där kunskap kan spridas, som exempelvis nätverk
eller webbaserade forum.
Utöver befintliga nätverk inom förskoleklass och fritidshem är tillgången till
strukturer för kollegialt lärande lägre än i grundskolan. Förutsättningar för
kollegiala möten, såväl inom som mellan skol och verksamhetsformer varierar
mellan skolor och utbildningsområden. Inom grundsärskolan finns i dagsläget
inget nätverk, vilket rektorerna framhäver är en nyckelfaktor för att utveckla
skolformens systematiska kvalitetsarbete.
Strategier för att komma vidare
Det finns vetenskapligt stöd för att undervisningsutveckling och därmed högre
måluppfyllelse för eleverna sker när lärare tillsammans med kollegor
systematiskt analyserar, utvärderar och utvecklar sin undervisning (Timperley,
2015). Här är rektors ledning av lärarnas lärande avgörande och att rektor får
stöd av huvudmannen att utföra det arbetet. Utbildningschefen, vars uppdrag är
att leda rektors lärande, behöver förutsättningar i sin tur att utföra sitt uppdrag.
Lärare och rektorer behöver strukturer och former för professionsutveckling
som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet lokalt på skolorna. Sådana
strukturer och arenor måste byggas i samtliga skol- och verksamhetsformers
organisation. Huvudman bör också ta ansvar för att skapa forum där rektorer
kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och reflektera kring frågor som
relaterar till forskning och beprövad erfarenhet tillsammans (Skolinspektionen,
2019). Befintliga mötesforum som veckovisa rektorsmöten i
utbildningsområdena och rektorsverkstäder behöver därför fortsatt utvecklas för
att stödja ett sådant lärande.
Inom fritidshem, förskoleklass och grundsärskola utgör nätverken viktiga arenor
för kollegialt lärande, professionsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete
med utgångpunkt i skol- och verksamhetsformernas uppdrag. Från
grundskolenämnden finns ett specifikt uppdrag riktat till förskoleklass avseende
att säkra samverkan, skapa strukturer för kollegialt lärande och systematiskt
kvalitetsarbete med syftet att skapa likvärdig undervisning.
En prioriterad insats för ökat lärande mellan skolor, är förvaltningens arbete
med att förtydliga förstelärarens och lektors uppdrag och deras roll i en mer
likvärdig organisation som stödjer lärande mellan skolor och mellan olika skoloch verksamhetsformer i utbildningsområdena.
Det behöver skapas förutsättningar för organisering av centrala nätverk inom
grundsärskolan. Rektorerna har identifierat vilka förutsättningar som krävs och
har tankar kring upplägg. För att förskoleklassens och fritidshemmens nätverk
ska hålla hög kvalitet och premiera ökad likvärdighet behöver
fritidshemsutvecklare och nätverksrepresentanter ges goda förutsättningar att
utveckla nätverken och sprida kunskaperna vidare till kollegorna på skolan.
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Utveckla och säkra rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap
Dilemma
Det finns framtagna uppdragsbeskrivningar, som beskriver vad som ingår i det
pedagogiska ledarskapet, både för rektor, utbildningschef och
förvaltningsdirektör. Uppdragsbeskrivningarna behöver förankras och följas
upp i dialog i styr- och stödkedjan (se vidare under 9.3, Tydligare ansvar,
styrning, ledning och ansvar). I skolinspektionens nationella årsrapport 2015
konstaterades att dialog och kommunikation mellan rektor och
huvudmannarepresentanter ofta är sporadisk och av informativ karaktär, snarare
än kommunikativ. Dialogen och samarbetet behöver utvecklas så att rektorn ges
bättre utrymme och stöd att kunna verka som pedagogisk ledare.
Flera stödfunktioner som arbetar mot rektor och utbildningsområdet upplevs
stödjande. Det framkommer i dialoger med rektorer, bland annat de dialoger
förvaltningsdirektören har terminsvis med rektorsgrupperna i respektive
utbildningsområde. Rektorerna menar att det finns ökad handlingskraft och
serviceorientering hos förvaltningen. Samtidigt framkommer att huvudmannens
stöd till rektor och skolan behöver samordnas och utvecklas, till exempel kring
information, rektors årshjul och lokalprocessen. Det finns en upplevelse av att
det finns för många centrala processer som tränger bort fokus på utveckling av
undervisningen.
Strategier för att komma vidare
Alla avdelningar ska bidra till att förvaltningen skapar bästa möjliga
förutsättningar för rektorer och lärare att skapa ökad kvalitet och likvärdighet
för alla elever i Göteborgs Stad. Vid bildandet av den nya
grundskoleförvaltningens stödavdelningar har därför det nära stödet till rektor
prioriterats. Det har identifierats att det i en organisation av grundskoleförvaltningens storlek krävs samordning och utvecklingsarbete över avdelningsoch enhetsgränserna. Många frågor hanteras av medarbetare från olika
avdelningar utifrån något olika perspektiv. Det fokus på processer som löper på
tvären över förvaltningens avdelningar och enheter behöver förstärkas. Det
behöver även säkerställas att processer leder till önskat resultat. Inte minst
lokalfrågorna som stjäl tid och fokus från det pedagogiska ledarskapet (se
vidare under 9.3, Tydligare ansvar, styrning, ledning och ansvar).
Utbildningschefens uppdrag och arbete med att coacha, stödja och utmana
rektor i sitt pedagogiska ledarskap är av stor betydelse för utveckling av
undervisningen. Här krävs fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för
utbildningschef att utföra det uppdraget.
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9.1.2

Analys av resultaten från respektive skol- och
verksamhetsform med kvalitetsdialoger som
utgångspunkt
En stabil arbets- och utvecklingsorganisation är en förutsättning för ökad
kvalitet i undervisningen
Dilemma
En förutsättning för att nå ökad kvalitet i undervisningen är en stabil arbets- och
utvecklingsorganisation. Betydande delar i en sådan är kontinuitet i
personalgruppen samt i ledningen av skolan. Kontinuitet i
skolledningsfunktionen kan ses som en garant för den pedagogiska
verksamheten och dess utveckling (Skolinspektionen, 2018). Det handlar om att
säkerställa att eleverna får en kontinuerlig undervisning med progression i deras
lärande och att inte studierna bromsas upp eller att information inte delas vid
övergångar eller lärarbyten.
Framgångsrika skolor präglas av en påtaglig stabilitet medan icke
framgångsrika skolor präglas av förändringar och ryckighet, i form av täta
rektorsbyten, tillfälliga utvecklingsinitiativ eller ständig omorganisering.
Förutom stabilitet lyfter forskning fram samsyn kring uppdraget och tydliga mål
som framgångsfaktorer (Jarl, Blossing, Andersson, 2017). I det omfattande
material som kvalitetsdialogerna utgör framkommer bristen på stabilitet i
arbets- och utvecklingsorganisationen och brist på långsiktiga, tydliga mål som
bärande dilemma. Bristen på kontinuitet i verksamheten framstår utifrån
dialogerna som ett grundläggande strukturellt hinder när det gäller att skapa en
god verksamhet utifrån skolans nationella mål.
Skolbyten och byten mellan stadier och skolformer innebär att eleven vid flera
tillfällen kan behöva anamma en annan skolkultur. I det sammanhanget lyfts i
kvalitetsdialogerna med rektorerna betydelsen av fungerande övergångar mellan
förskola, förskoleklass och grundskolans stadier. Vikten av kontinuitet för den
enskilda eleven bekräftas även av framtagen statistik som visar att elever som
går kvar på kommunala skolor från årskurs 6 till årskurs 9 har högre
kunskapsresultat än elever som på olika sätt rört sig mellan kommunala och
fristående skolor. Elever som dessutom går kvar på samma skola från årskurs 6
till årskurs 9 har ännu högre måluppfyllelse (se bilaga 1, diagram 16 och 17).
Skolplaceringar och elevrörlighet är en annan kritisk faktor som påverkar
stabiliteten i organisationen och undervisningen, då det blir svårt att upprätthålla
kontinuitet. Rektorerna ger uttryck för att detta i sin tur har negativ effekt på
såväl trygghet och studiero som på elevernas kunskapsutveckling. I dialogerna
framkommer det att in- och utflytt i klasserna har ökat och vissa skolor påverkas
mer än andra med förändringar i elevgrupperna varje vecka. Elevrörligheten
mellan skolor föranleder även ekonomiska konsekvenser och möjligheten att
skapa en stabil arbets- och utvecklingsorganisation (se även under analys 9.2
Ökad Likvärdighet mellan skolor).
Strategier för att komma vidare
För att stödja och skapa förutsättningar för ökad kvalitet i undervisningen
behöver huvudmannen främja stabiliteten i skolenheternas verksamhet.
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Huvudmannen behöver också hitta åtgärder som på olika sätt motverkar avbrott
i undervisningen och visar på bästa möjliga väg för eleverna genom
årskurskurserna. Den pågående skolenhetsutredningen har i uppdrag att sätta
fokus på hur vi bygger en organisation på enhetsnivå som stödjer utvecklingen
av förstärkningsområdena. Där ingår också att se över hur vi skapar en
enhetsorganisation som ger bästa möjliga väg för eleverna genom årskurserna.
För att stärka kontinuiteten i elevens lärande behöver framtagen plan för
övergång mellan förskola/pedagogisk omsorg samt förskoleklass och fritidshem
förankras och implementeras. Utarbetad plan behöver dock kompletteras för att
säkerställa övergångar för elever i behov av särskilt stöd. För att säkra
samverkan mellan förskoleklass och grundskola behöver arbetet prioriteras med
att en plan tas fram även för övergång och samverkan mellan dessa skolformer.
De kompetensutvecklingsinsatser som planeras komma igång 2020 inom ramen
för rektorsakademin är av stor vikt för att stödja rektor i arbetet med att skapa
en stabil arbets- och utvecklingsorganisation. Det kan handla om att som rektor
få stöd i hur man på skolan kan skapa effektiva beslutsvägar, arbeta med
kompetensutvecklingsfrågor, leda och samordna elevhälsan, facklig samverkan,
distribuera ledarskapet, eller andra ledarskapsfrågor som identifieras utifrån
skolans behov.
Läsförmåga och tidiga insatser – förutsättningar för ökade
kunskapsresultat och ökad likvärdighet
Dilemma
Rektorerna lyfter i kvalitetsdialoger fram vikten av att arbeta med tidiga
insatser, och inte minst elevernas läsförmåga, för att undvika akuta åtgärder i
årskurs 9. Forskning bekräftar betydelsen av att tidigt i skolåldern identifiera
elevers läs- och skrivsvårigheter, och så snabbt som möjligt sätta in stöd
(Tjernberg, 2013). Forskare varnar för en ”vänta och se – attityd” som enligt
tidigare forskning är ganska vanlig och en orsak till att insatser sätts in för sent.
Vikten av tidiga insatser bekräftas även i framtagen statistik på
huvudmannanivå där det framgår att av de elever som inte har uppnått
kunskapskraven i ett av ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik
eller engelska i årskurs 6 är det en liten andel som blir behörig till
gymnasieskolan. Betygen i årskurs 6 är således ofta en prediktor för elevens
slutbetyg i årskurs 9. Genom de kvalitetsdialoger grundskoleförvaltningen haft
med stadens rektorer framgår att elevers läsförmåga fortsatt står ut som en stor
utmaning att arbeta med och rektorer berättar att skolornas pedagoger ser att
eleverna behöver mer stöttning gällande läsförmåga. Språket och läsförmågan
går som en röd tråd genom skolans ämnen och är därmed en av de enskilt
största påverkansfaktorer för elevers utveckling.
Viktiga strukturella förutsättningar i arbetet att förbättra elevernas läsförmåga är
tillgång till språkutvecklare och specialpedagoger samt tillgång till
skolbibliotek. Flera av stadens skolor har ett skolbibliotek men många är inte
bemannade av personal med adekvat kompetens. Många skolor har inte
tillräcklig tillgång till lärare med kompetens inom svenska som andraspråk som
kan bedöma nyanlända elevers behov av undervisning.
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Strategier för att komma vidare
Fortsatt utveckling av uppföljning av resultat i yngre åldrar och sätta in stöd vid
identifierade behov är av stor betydelse för elevernas lärande genom skolåren.
Framtida uppföljningar och analys av kartläggningar i förskoleklass och uppåt
bör därför prioriteras och att följa elevers kunskapsutveckling, inte minst
elevers progression när det gäller läsförmåga. Underlagen för uppföljning av
elevers läsförmåga och kunskapskrav i yngre åldrar är idag bristfälliga och
behöver kvalitetssäkras för att få underlag till en fullgod analys, som i sin tur
blir ett stöd i vilka insatser som krävs.
Särskilt prioriterade områden av undervisningen
Dilemma
Enligt skolinspektionen behöver undervisningen utvecklas inom ett flertal
läroplansområden: trygghet och studiero, delaktighet och inflytande samt
jämställdhet.
Genom att göra djupgående analyser av elevers resultat kan trender och
tendenser synliggöras i syfte att hitta tänkbara förklaringar till varför
måluppfyllelsen ser ut som den gör. Detta gäller exempelvis den sjunkande
måluppfyllelsen i årskurs 6, eller skillnader i måluppfyllelse mellan könen.
Strategier för att komma vidare
Vad gäller skolinspektionens identifierade utvecklingsområden har berörda
skolor genomfört och redovisat åtgärder utifrån riktad kritik. Förvaltningen
bedömer att trygghet och studiero, delaktighet och inflytande samt jämställdhet
är områden som huvudmannen ska prioritera inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet. Avsikten är att använda resultatanalyserna i syfte att utveckla
undervisningen och ge behovsinriktade insatser.
Övriga dilemman och strategier för fritidshem, förskoleklass och
grundsärskola
I skolinspektionens samtliga granskningar från 2014 och framåt har
huvudmannen fått kritik för att inte, i tillräcklig utsträckning, stödja, styra och
leda förskoleklassens, fritidshemmets och grundsärskolans systematiska
kvalitetsarbete. Utmaningen ses såväl kommunalt som nationellt. I
Skolinspektionens årsrapport 2016 framgår att hos många huvudmän är
kvalitetsarbetet mer utvecklat när det gäller grundskolan än för övriga
skolformer, där det ibland saknas helt (Skolinspektionen, 2016).
Dilemma
Trots tidigare reformer och konstateranden från såväl Skolverket som
Skolinspektionen framgår att kompetensen inom och synen på fritidshemmets,
förskoleklassens och grundsärskolans uppdrag varierar i hög grad hos
grundskoleförvaltningens rektorer.
Strategier för att komma vidare
Kompetensutvecklingsinsatser behöver riktas till hela styrkedjan avseende
fritidshemmets, förskoleklassens och grundsärskolans uppdrag och det krävs
riktade insatser för att både synliggöra och höja kvaliteten inom dessa skol- och
verksamhetsformer.
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2020

2021

Nästa steg – insatser/åtaganden kort sikt

Mål längre sikt

Säkra kompetensförsörjning
-Förstärka kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatser i
fritidshem och grundsärskola

Säkra kompetensförsörjning
-Verkställt strategier för kompetensförsörjning
i fritidshem och grundsärskola
-Utvecklat och satt igång
insatser för kompetensförsörjning på skolor
med högt index

-Ta utifrån analys fram prioriterade insatser för kompetensförsörjning på
skolor med högt index
-Fortsätta insatser som stärker att lärare vill stanna kvar och utveckla
undervisningen på sin skola.

-Långsiktigt stärka kompetensförsörjningen
genom inrättandet av kompletterande tjänster i
skolan i enlighet med arbete inom GR och
projekt i förvaltningen.

-Implementera resursplaneringsverktyg som stöd till skolor och
huvudman om hur lärarresursen bäst används

-Resursplaneringsverktyg fungerar

-Fortsätta koppla lärandet och erfarenhetsutbytet på rektorsverkstäderna
till skolornas identifierade och prioriterade utvecklingsområden
- Skapa förutsättningar för organisering av nätverk för grundsärskolans
personal.

pedagogiska ledarskap

-Inrättat lärarakademi.

-Fortsätta arbetet i GR´s branschråd och internt i förvaltningen för att
definiera kompletterande roller, kompetenskrav och befattningar.

Utveckla kollegialt lärande
-Skapa likvärdig organisering av lärande inom och mellan skolor i
utbildningsområdena – förstelärarroll förtydligas

Ökad kvalitet i
undervisningen
- Säkra
kompetensförsörjning
- Utveckla kollegialt lärande
- Utveckla och säkra rektors

Utveckla kollegialt lärande
-Definierat och utvecklat förstelärare- och
lektorsuppdraget och utvecklat likvärdig
organisering av lärande inom och mellan skolor
i utbildningsområdena
-Lärandet och erfarenhetsutbytet på
rektorsverkstäder är starkt kopplat till
skolornas prioriterade utvecklingsområden.
- Nätverk för grundsärskolans personal finns
organiserat.

Utveckla och säkra rektors pedagogiska ledarskap
-Införa prioriterade aktiviteter inom rektorsakademi, såsom stöd i att
utveckla stabil arbets- och utvecklingsorganisation och leda lärarnas
analysarbete
- Skapa bättre förutsättningar för lärare, rektor och utbildningschef att
vara pedagogisk ledare genom att samordna förvaltningens
stödfunktioner/processer

Utveckla och säkra rektors pedagogiska

ledarskap
-Utbyggt alla delar i rektorsakademin
-Likvärdigt administrativt stöd till lärare, rektor
och utbildningschef och förvaltningens
stödfunktioner/processer samordnade

Övriga dilemman och strategier för fritidshem, förskoleklass och
grundsärskola
-Öka styrkedjans kompetens kring fritidshemmets, grundsärskolans och
förskoleklassens o kompletterande uppdrag.

Övriga dilemman och strategier för
fritidshem, förskoleklass och grundsärskola
-Styrkedjan har en god kompetens avseende
fritidshemmets styrdokument och
kompletterande uppdrag.

Utveckla och säkra särskilt prioriterade delar av
undervisningen

Utveckla och säkra särskilt prioriterade
delar av undervisningen
-Elevers läsutveckling och progression följs
upp systematiskt
-Elevens behov av stöd utreds skyndsamt.
Åtgärdsprogram upprättas i tidigt skede i
elevens utbildning
-Det finns förutsättningar för rektor att leda och
skapa en väl fungerande organisation för det
systematiska kvalitetsarbetet

- Följa upp elevers läsutveckling och progression från förskoleklass och
vidare – anpassa insatser med stöd av huvudman.
-säkerställa att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt
- Verka för att åtgärdsprogram upprättas tidigare i elevens utbildning
- Förbättra kunskapsresultat i åk 6
- Förbättra kunskapsresultaten i matematik och svenska
- Utveckla elevernas delaktighet och inflytande
- Förbättra elevernas trygghet och studiero
- Förbättra strategiska jämställdhetsarbete

Stärka elevers kontinuitet och progression i lärandet genom att:
- Visa genom skolenhetsutredningen på bästa möjliga väg för eleverna
genom årskurserna. Kvalitetssäkra elevprognoser och kapacitetsbild
- Utveckla och implementera övergångsplaner
- Kvalitetssäkra huvudmannens uppföljning och stöd för ökad närvaro

-Skolenhetsorganisation påbörjad som gynnar
kontinuitet i elevers skolgång och lärande

Övergångsplaner är framtagna och
implementerade
-Huvudmannens uppföljning elevnärvaro är
kvalitetssäkrad och stödet till skolor väl
utbyggt
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9.2

Ökad likvärdighet mellan skolor
Analys av förstärkningsområdet likvärdighet tar sin utgångspunkt i de mått och
variabler som har legat till grund för resultatgenomgången gällande
likvärdighet. För att öka likvärdigheten behöver en förbättring ske gällande vart
och ett av dessa mått som på olika sätt visar om elever ges tillgång till en
likvärdig utbildning. Analysen som följer beskriver därför dilemman som
behöver hanteras gällande de mått som bedöms som särskilt avgörande för
likvärdighet i utbildningen.
Variation i skolresultat
Dilemma
Resultaten skiljer sig fortfarande åt markant beroende på socioekonomiska
faktorer så som vilket geografiskt område skolan är belägen i eller elevernas
familjebakgrund, i synnerhet vad gäller årskurs 6.
Strategier för att komma vidare
Huvudman och förvaltning behöver ta ställning till vad dessa variationer i
skolresultat ska föranleda för prioriteringar och beslut om riktade insatser.
Arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i skolor med högt
socioekonomiskt index behöver prioriteras (se nedan: andel behöriga lärare
utifrån skolornas index)
Fördelning nyanlända elever
Dilemma
Fortfarande är det en ojämn fördelning av nyanlända på skolorna, då det fortsatt
är ett fåtal skolor som tar emot störst antal nyanlända.
Strategier för att komma vidare
Prioriteringsordning med förtur för nyanlända och skolvalsvägledning hos
nyanländaenheten i samarbete med placeringsenheten (se bilaga 1, diagram 15).
Studiehandelning och modersmål
Dilemma
Elevens rätt till studiehandledning på modersmålet och
modersmålsundervisning styrs av skolförordningen och skollagen.
Skolinspektionens granskning av utbildning för nyanlända elever visar att
många av de skolor som har kvalitetsgranskats uppvisar allvarliga brister i sitt
sätt att hantera studiehandledning. Kompetensen kring studiehandledning på
modersmålet varierar, likaså hur man praktiskt arbetar med
studiehandledningen.
I dialoger med rektorerna har det framkommit att skolorna inte har tillräcklig
tillgång till lärare med kvalifikationer att bedöma elevers behov och planera
andraspråksutveckling. Flera skolor har tagit emot många nyanlända och är inte
rustade för att jobba språkutvecklande i alla ämnen och finansieringen av
studiehandledning ser flertalet rektorer som en utmaning.
Uppföljning av elevernas rätt till studiehandledning och modersmål brister,
liksom uppföljning av undervisningens kvalitet.
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Strategier för att komma vidare
När det gäller nyanländas lärande visar en samlad bedömning att
studiehandledning på modersmålet är ett viktigt bidrag till elevernas lärande och
i förlängningen till deras studieresultat (SOU 2019:18). Den statliga
utredningen visar också på ett samband mellan deltagande i
modersmålsundervisning och behörighet till gymnasieskolans nationella
program i den bemärkelsen att de elever som deltar i modersmålsundervisning
uppnår bättre studieresultat, samt vikten av att följa upp kartläggning och den
rätt som eleven har till studiehandledning.
Huvudman behöver tillsammans med skolorna utveckla uppföljning och analys
av studiehandledning. Processen för att samla in och kvalitetssäkra underlag för
analys och insatser för studiehandledning och modersmål behöver utvecklas.
Huvudman behöver utveckla stödet till skolorna i kompetensutveckling för
bedömning av elevernas behov och språkutvecklande undervisning.
Aktivt skolval
Dilemma
Av samtliga barn och elever som var aktuella för ett skolval inför läsåret
2019/2020 lämnade 88 procent av vårdnadshavarna önskemål om skolplacering.
Det finns variationer mellan stadsdelar i andel aktiva skolval.
Strategier för att komma vidare
I förvaltningens fortsatta arbete inför nästa skolval 2020 är målsättningen att
fler vårdnadshavare ska utnyttja rätten och möjligheten att påverka vid vilken
skola deras barn ska gå. Riktade kommunikationsinsatser planeras i de områden
där en relativt låg andel vårdnadshavare gjorde ett skolval 2019.
Andel behöriga lärare utifrån skolans socioekonomiska index
Dilemma
Kommunala skolor i Göteborg med högt socioekonomiskt index har generellt
lägre andel behöriga lärare än skolor med elever som har en socioekonomiskt
priviligierad bakgrund (se bilaga 1, diagram 12).
Underlag för analyser och strategier för att öka andelen behöriga lärare på
skolor med högt socioekonomiskt index har hittills varit bristfälliga. Statistiken
visar störst variation i behörighet i andel behöriga lärare på skolor med lågt
socioekonomiskt index, vilket kräver en närmare analys.
Strategier för att komma vidare
Arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i skolor med högt
socioekonomiskt index behöver särskilt prioriteras (se även analys i avsnitt 9.1).
Förvaltningen har en rad pågående insatser för att stärka
kompetensförsörjningen och även ett uppdrag från grundskolenämnden att ta
fram förslag till hur incitament kan utformas så att det blir mer attraktivt för
lärare att arbeta i skolor med högt socioekonomiskt index. Även om pågående
och planerade insatser ofta är generella för alla skolor förväntas de ge störst
effekt för de skolor som har störst utmaningar. Uthållighet och långsiktighet
krävs i genomförandet av insatserna. För att kunna prioritera rätt insatser framåt
behöver förvaltningen fortsätta uppföljning och analys av nuläget för
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kompetensförsörjningen i skolor med högt socioekonomiskt index.
Variationerna i andel behöriga mellan skolor med högt index är stora vilket
indikerar att uppföljningen och analysen på respektive skola är av vikt för att
rätt insatser till varje enskild skola ska ge effekt. Den förvaltningsgemensamma
uppföljningen av nyckeltal behöver kompletteras med uppföljning genom
dialog med rektorer och lärare på skolorna för att lära av de högindexskolor som
lyckas väl med att attrahera och behålla lärare samt för att rikta rätt stöd till
skolor med svårigheter.
Behörighet till yrkesprogram efter skolans socioekonomi - ”Eget Salsa”
Dilemma
Framtagna underlag visar att flertalet skolor har en lägre behörighet till
yrkesprogram än vad skolornas förväntade resultat visar utifrån skolans
socioekonomiska elevsammansättning. Detta gäller i synnerhet skolor med högt
socioekonomiskt index. Skolans mål är att alla elever ska nå målen oavsett
vilket socioekonomiskt index och sammansättning av elever som skolan har,
vilket innebär att 100 procent måluppfyllelse bör vara förväntat värde på alla
skolor.
Strategier för att komma vidare
Om det förväntade värdet är 100 procent måluppfyllelse, varför är då skolans
förväntade resultat utifrån socioekonomiskt index av intresse och hur kan det
hjälpa förvaltningen i utvecklingssyfte? Det förväntade värdet och jämförelsen
mellan skolor med liknande index och elevsammansättning kan användas i
utvecklingssyfte, genom att med huvudmannens stöd identifiera
framgångsfaktorer hos skolor som lyckas bättre än andra och utifrån det sprida
och utbyta goda erfarenheter mellan skolorna.
Övergång och samverkan
Förskoleklassens ska fungera som en bro mellan förskola och grundskola och
för det enskilda barnet kan klivet däremellan vara stort. Studier visar att
kvaliteten, med vilken övergångarna organiseras och genomförs, kan göra stor
skillnad för elevers långsiktiga kunskapsutveckling.
Dilemma
Många skolor tar emot barn från mer än 20 olika förskolor, vilket är tidsmässigt
krävande. I dagsläget ses stora variationer i förskoleklassers
samverkansstrukturer med andra skol- och verksamhetsformer, vilket kan
riskera utbildningens likvärdighet.
Strategier för att komma vidare
För att säkra samverkan med förskola behöver den stadengemensamma planen
för övergång och samverkan implementeras.
Inkludering
I Skolverkets stödmaterial “Integrerade elever” (Skolverket, 2015) slås fast att
ökad kunskap om grundsärskolans uppdrag, hos såväl lärare som rektorer, är en
avgörande förutsättning för att lyckas med en ökad inkludering. Över tid har
begreppet ”inkludering” utvecklats och diskuterats och idag finns ingen entydig
definition på vare sig begreppet integrering eller inkludering.
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Dilemma
I dagsläget riskerar inkludering bli avhängigt en rad olika faktorer vilket hotar
likvärdigheten för Göteborgs stads elever. Exempel på sådana faktorer är
skolornas och grundsärskolornas fysiska belägenhet, antal grundsärskolor och
särskilda undervisningsgrupper inom ett utbildningsområde,
ledningsorganisation, samverkansstrukturer och rektors kompetens.
Strategier för att komma vidare
Om elevers olika behov skall mötas med färre segregerande lösningar anser
rektorerna att det krävs ett intensifierat normkritiskt arbete och att begrepp som
inkludering och tillgänglig undervisning behöver definieras. En viktig
förutsättning är att skollokalerna tillgängliggörs för alla elever och att
undervisningen utformas utifrån elevernas behov.
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2020

2021

Nästa steg – insatser/åtaganden kort sikt

Mål längre sikt

Nyanlända elever/integration
-Tydliggöra uppföljning av i vilken utsträckning eleverna får den
studiehandledning och modersmål de har rätt till

Nyanlända elever/integration
-Etablerat processen för att samla in
och kvalitetssäkra underlag för analys
och insatser för studiehandledning
och modersmål

-Utveckla kompetensutveckling för bedömning av elevernas behov i
studiehandledning och språkutvecklande arbete.

- Utveckla mer likvärdig kartläggning av nyanländas kunskaper

- Fortsätta uppföljning och analys av nuläget för kompetensförsörjningen i
skolor med högt socioekonomiskt index för att kunna prioritera rätt insatser.
Utveckla påbörjade insatser.

- Inrättat likvärdig kartläggningsenhet steg 1 och 2 på
gemensam/central enhet för
nyanlända
- Utvecklat insatser på
högindexskolorna utifrån analys av
varje skolas behov

Aktiva åtgärder skolsegregation
-Framtagna förslag som visar på
möjligheter hur organisering och
lokalisering av skolor kan minska
skolsegregationen.

- Ge nyanlända elever skolvalsvägledning hos enheten för nyanlända

- Utvecklat skolvalsvägledning för
nyanlända

- Öka andel aktiva skolval och rikta informationsinsatser i de områden där en
låg andel vårdnadshavare utnyttjade möjligheten att önska skola för sitt barn
2019.

-Ökad andel aktiva skolval totalt och
särskilt i områden som idag har lägra
andel.

Lärarbehörighet högindex
-Ta utifrån analys fram prioriterade insatser för kompetensförsörjning på
skolor med högt index

Resursfördela/likvärdighet
-Fortsatt uppföljning och utvärdering av resursfördelningsmodellen

Ökad inkludering
-Definiera och kommunicera mål kring inkludering och intensifiera
grundskoleförvaltningens normkritiska arbete

- Nyanlända
elever/integration
- Aktiva åtgärder för minskad
skolsegregation
- Resursfördela / likvärdighet

-Kompetens finns på skolorna för
bedömning av elevernas behov och
för språkutvecklande arbete

Aktiva åtgärder skolsegregation
-Genom skolenhetsutredningen visa på möjligheter hur organisering och
lokalisering av skolor kan minska skolsegregationen

Betygsresultat efter skolans socioekonomi
-Identifiera framgångsfaktorer hos skolor med liknande index som lyckas
bättre än andra och utifrån det sprida och utbyta goda erfarenheter mellan
skolorna.

Ökad likvärdighet mellan
skolor

Betygsresultat efter skolans
socioekonomi
-Organiserat lärande och utbyte av
framgångsfaktorer mellan skolor

Lärarbehörighet högindex
-Utvecklat och igångsatt
insatser för kompetensförsörjning på
skolor med högt index
Resursfördela/likvärdighet
-Utfört utvärdering och analys som
visar på resursfördelningsmodellens
effekter och vidtagit åtgärder
Ökad inkludering
-Grundskoleförvaltningen har färre
särlösningen och har ökat andelen
integrerade elever.
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9.3

Tydligare ansvar, styrning och ledning
Här följer en analys av resultaten från genomförda utvecklingssteg inom
förstärkningsområdet Tydligare ansvar, styrning och ledning (se kapitel 4.3).
I analysen hämtas underlag från kvalitetsdialoger, uppföljningsrapporter,
nuläges- och omvärldsanalys och andra underlag som tagits fram i
grundskoleförvaltningen under 2019.
Fokus på nationella mål och utveckling av undervisningen
Dilemma
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för att
de nationella målen ska uppnås. Det är huvudmän tillsammans med
skolenheterna som ansvarar för att följa upp och analysera resultaten i
förhållande till de nationella målen för att därefter prioritera och vidta
förbättringsåtgärder.
I skolinspektionens granskning Huvudmannens styrning av grundskolan
framkommer att huvudmän med tydlig styrning i högre grad kan identifiera var
måluppfyllelsen nåtts och var förbättringsområdena finns (Skolinspektionen,
2015). Att begränsa antalet mål och uppdrag är en framgångsfaktor i arbetet
med att åstadkomma en djupgående och framåtriktad analys.
Sammantaget är antalet uppdrag och mål från kommunfullmäktige och
grundskolenämnden omfattande, vilket försvårar grundskoleförvaltningens
skol- och verksamhetsformers förmåga att fokusera på de nationella målen och
prioritera rätt typ av insatser. Även om förvaltningen omhändertar många av
uppdragen och på så vis agerar ”gatekeeper” så minskar det förvaltningens
kapacitet att stödja skolornas undervisning och resultat.
Under flera års tid har Skolinspektionen kritiserat huvudmannen för att inte
uppmärksamma och stödja fritidshemmets, förskoleklassens och
grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete. Om huvudman inte efterfrågar
dessa skol- och verksamhetsformers resultat i tillräckligt stor utsträckning
påverkas hela kedjan i det systematiska kvalitetsarbetet och fokus på de
nationella målen försvagas.
Strategier för att komma vidare
Genom att grundskolenämnden främjar långsiktighet och begränsar antalet
uppdrag kan de nationella målen förstärkas och synliggöras i högre grad.
Rektorerna framhåller att fokus på ett fåtal, långsiktiga mål utgör en
framgångsfaktor i skolornas utvecklingsarbete.
Fritidshemsverksamhets, förskoleklassens och grundsärskolans uppdrag
behöver i högre grad synliggöras och kommuniceras i hela utbildningskedjan.
Väsentligt är att grundskoleförvaltningen säkerställer att det systematiska
kvalitetsarbetet går i linje med nationella styrdokument, bland annat genom att
utveckla underlag och anpassade former för uppföljning.
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Renodla styrkedjans uppdrag, roller och ansvar
Dilemma
Skolinspektionen visar på att huvudmannen behöver ta större ansvar för att ge
rektorerna förutsättningar att fokusera på att leda det pedagogiska arbetet på
skolorna (Skolinspektionen, 2014). Framtagna uppdragsbeskrivningar med
fokus på det pedagogiska ledarskapet för såväl rektorer, utbildningschefer och
förvaltningsdirektör är ett led i det arbetet. För att de ska få legitimitet och bli
verkningsfulla krävs också att det finns förutsättningarna för att utföra
uppdraget.
Under grundskoleförvaltningens uppbyggnadsfas har rektorers och
utbildningschefers uppdrag försvårats genom att vissa stödprocesser inte hunnit
etablerats. När det råder en osäkerhet kring vem i stödkedjan som hanterar vilka
frågor blir konsekvensen att dessa får omhändertas av utbildningschef och
rektor, vilket minskar utrymmet för det pedagogiska ledarskapet.
Grundsärskolor, fritidshem och förskoleklasser leds i stor utsträckning av
biträdande rektorer vilka i regel inte medverkar i grundskoleförvaltningens
rektorsverkstäder och gruppvisa kvalitetsdialoger. Därmed uppstår risken för att
befintlig ledningsorganisation medverkar till att dessa skol- och
verksamhetsformers frågor inte förs upp på agendan i lika hög grad som
grundskolans. Vissa rektorer ansvarar för tre till fyra skol- och
verksamhetsformer vilket påverkar förutsättningarna för det pedagogiska
ledarskapet.
Strategier för att komma vidare
För att stärka det pedagogiska ledarskapet behöver de uppdragsbeskrivningar
som riktats till rektorer, utbildningschefer och förvaltningsdirektör förankras för
att bli verkningsfulla. Därmed är det av stor vikt att förutsättningarna för
utövandet följs upp och att uppdragen renodlas, bland annat genom att
samordningen stärks över avdelnings- och enhetsgränserna. Processbaserad
verksamhetsutveckling behöver därför prioriteras. Det innebär att centrala
processer identifieras, leds och samordnas för att säkerställa synergier och göra
stödet effektivt.
För att förtydliga huvudmannens stöd och ge förutsättningar till rektorer och
utbildningschefer att utföra uppdraget, finns behov av att strukturera
dokumentationen från kvalitetsdialogerna. Det är viktigt att essensen fångas och
att återkoppling ges från kvalitetsdialogerna i form av åtaganden som tydligt
anger vem som ansvarar för vad och vad som ska följas upp. Inte minst
avseende fritidshem, förskoleklass och grundsärskola som, generellt sett,
behöver ges större utrymme på kvalitetsdialogerna.
Utveckla och säkra systematiskt kvalitetsarbete
Dilemma
Under skolinspektionens kvalitetsgranskning 2019 av Göteborgs stads
kommunala skolor framkom på 10 skolor av 43 att rektor behöver utveckla ett
systematiskt uppföljnings- och analysarbete för att öka undervisningens kvalitet
och elevernas kunskapsresultat. Exempelvis handlar det om att se till att lärare,
elever och annan skolpersonal är delaktiga i analysarbetet, men också att belysa
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undervisningens genomförande och andra förutsättningar som inverkat på
resultaten.
Utbildningsområdena har identifierat att personalens kompetens behöver stärkas
avseende analys av den egna undervisningens effekter. Många rektorer lyfter
behovet av att tillsammans utveckla och träna på förmågan att göra analyser
kring lärarens yrkesutövande och arbetsmetodik i klassrummet. Särskilt
angeläget är att få fatt i de faktorer som orsakar utslagningseffekter på elevers
måluppfyllelse.
Vissa rektorer bär ansvaret för tre till fyra olika skol- och verksamhetsformer. I
kvalitetdialogernas nuvarande form riskerar det ge ett begränsat utrymme för
uppföljning av grundsärskola, förskoleklass och fritidshem. Bristande
uppföljningsunderlag och indikatorer försvårar omständigheterna ytterligare.
I den åtgärdsplan för grundskoleförvaltningen som upprättats 2019 i samarbete
med skolverket och satsningen ”Samverkan för bästa skola, framgår att det i
dagsläget råder brist på analys- och utvecklingskultur med tydlig återkoppling i
styr- och stödkedjan i syfte att utveckla undervisningen.
Strategier för att komma vidare
I samråd med rektorer behöver huvudman göra tydligare åtaganden avseende
stödet till rektor i sin ledning av det systematiska kvalitetsarbetet. För att stödja
lärare och rektor i deras uppföljnings- och analysarbete är det av stor vikt att
stödjande underlag och strukturer vidareutvecklas, exempelvis via riktade och
anpassade kompetensutvecklingsinsatser. Dessutom behöver arbetet med att
kvalitetssäkra insamling, bearbetning och presentation av data och statistik
fortsätta, och underlättas med hjälp av systemstöd. Det är särskilt viktigt att
säkerställa en fungerande uppföljnings- och analysprocess i de lägre åldrarna
och i synnerhet inom förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. Genom att
utveckla kvalitetsdialogernas struktur och innehåll kan de i högre grad ge
utrymme för uppföljning av samtliga skol- och verksamhetsformer.
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2020

2021

Nästa steg – insatser/åtaganden kort sikt

Mål - längre sikt

Fokusera nationella mål/undervisning
- Lägga fokus på ett fåtal uppdrag som förstärker siktet på de nationella
målen

Fokusera nationella mål/undervisning
-Huvudman har nationella målen i fokus för
samtliga skol- och verksamhetsformer.

- Tydliggöra styrkedjans ansvar för förskoleklass, grundsärskola och
fritidshem och vid behov tillse med kompetensutveckling.

- Styrkedjan har kompetens kring och tar
ansvar för utvecklingen inom förskoleklass,
fritidshem och grundsärskola.

Renodla styrkedjan, uppdrag, ansvar
-Förankra, utveckla framtagna uppdragsbeskrivningar

Renodla styrkedjan, uppdrag, ansvar
-Uppdragen väl förankrade och följs upp i
dialog

-Renodla rektorers och utbildningschefers uppdrag och skapa
förutsättningar för pedagogiskt ledarskap.

- Rektorer och utbildningschefer har goda
förutsättningar att agera som pedagogiska
ledare.

Utveckla, säkra systematiskt kvalitetsarbete
-I samråd med rektorer och utbildningschefer följa upp och utveckla
kvalitetsdialogernas form och innehåll som grund för dialogbaserad
uppföljning.

Utveckla, säkra systematiskt
kvalitetsarbete
-Kvalitetsdialogerna genomförs med
skolornas behov som utgångspunkt och
synliggör samtliga skol- och
verksamhetsformer.

- Förankra, följa upp och utveckla årshjulets kvalitetsområden i dialog
med rektorer.

- Uppföljningen av de nationella målen sker
strukturerat i tre kvalitetsområden över året.

-Fortsätta koppla rektorsverkstäder tydligt till årshjulet och det
systematiska kvalitetsarbetet.

-Rektorsverkstäder integrerade i systematiska
kvalitetsarbetet

-Utveckla underlag och anpassade former för uppföljning inom
förskoleklass, grundsärskola och fritidshem.

-Framtagna kvalitetsindikatorer för fritidshem,
förskoleklass och grundsärskola.

-Utveckla systemstöd för att bearbeta och tillgängliggöra kvantitativ
data som grund för uppföljning av elevernas lärande.

-Utvecklat IT-system finns på plats som
stödjer lärares och rektorers analys av
elevresultat.

- Bygga ut stödet till lärare och rektorer gällande analys av

-Det finns förutsättningar för rektor att leda
och skapa en väl fungerande organisation för
det systematiska kvalitetsarbetet

undervisningens effekter, exempelvis i form av dokumentationsunderlag,
kompetensutveckling och workshops.
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10 Viktiga ställningstaganden
och vägen framåt
Kvalitetsrapporten redogör för vilka steg som tagits så här långt, vilka
dilemman som lyfts i kvalitetsdialoger med rektorerna och strategierna för att ta
nästa steg. Med kvalitetsrapporten som utgångspunkt redovisas avslutningsvis
här några viktiga ställningstaganden som stöd för framtida prioriteringar.

10.1 Ökad kvalitet i undervisningen
Kvalitetsrapporten pekar på att grundskoleförvaltningen behöver ha fortsatt
fokus på utveckling av undervisningen och förstärka lärarens, rektorns och
utbildningschefens förutsättningar att leda det arbetet. Befintliga arenor för
dialog och kollegialt lärande behöver utvecklas både till form och innehåll.
Kompetensförsörjningen är en av grundskoleförvaltningens största utmaningar
och kräver kraftfulla insatser, inte minst inom grundsärskola och fritidshem.
Rektorerna lyfter i kvalitetsdialoger fram vikten av att arbeta med tidiga
insatser, och inte minst elevernas läsförmåga, för att undvika akuta åtgärder i
årskurs 9. Även forskning bekräftar betydelsen av att tidigt i skolåldern
identifiera elevers läs- och skrivsvårigheter, och så snabbt som möjligt sätta in
stöd. Fortsatt utveckling av uppföljning av resultat i yngre åldrar och sätta in
stöd vid identifierade behov är därmed av stor betydelse för elevernas lärande
genom skolåren.
Vad gäller undervisningen områdena trygghet och studiero och elevernas
delaktighet och inflytande och strategiskt jämställdhetsarbete behöver dessa
särskilt utvecklas och prioriteras.

10.2 Ökad likvärdighet mellan skolor
Resultaten visar att elever inte ges tillgång till en likvärdig utbildning. Det finns
fortsatt stora utmaningar och en central sådan är att stärka förutsättningarna för
ökad likvärdighet och åtgärda de stora skillnader som finns i måluppfyllelse och
antalet behöriga lärare mellan skolor. Dessa variationer bör föranleda
grundskoleförvaltningens prioriteringar och beslut om behovsriktade insatser.
Det är fortsatt en ojämn fördelning av nyanlända på skolorna, då ett fåtal skolor
tar emot störst antal nyanlända. Skolenhetsutredningen kan visa på möjligheter
hur organisering och lokalisering av skolor kan minska skolsegregationen, men
även skolvalsvägledning för nyanlända kan gynna fördelning av nyanlända.
Därtill behöver uppföljning av elevers tillgång till studiehandledning och
modersmål utvecklas.
En av grunderna för måluppfyllelse är närvaro på lektionerna. Det finns ännu
ingen säkerställd samlad statistik på huvudmannanivå om hur elevernas närvaro
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ser ut. Uppföljning av närvaron och stödet till skolor för att främja elevernas
närvaro bör utvecklas och prioriteras.
Det kompenserande uppdraget behöver mot bakgrunden ovan ha fortsatt fokus
och avvägningar behöver göras när det gäller att rikta stöd och resurser generellt
eller utifrån skolornas olika behov. Det innebär att förvaltningen behöver våga
omfördela resurser för ökad likvärdighet mellan skolor.

10.3 Tydligare ansvar, styrning och ledning
Grundskolenämnden behöver främja långsiktighet och begränsa antalet uppdrag
genom att fokus på de nationella målen förstärks och synliggörs i än högre grad.
Grundskoleförvaltningens nya modell för systematiskt kvalitetsarbete behöver
fortsatt utvecklas i riktning mot en struktur- och kulturförändring som baseras
på uppföljning och analys genom dialog istället för kontroll och rapportering.
Genom att utveckla kvalitetsdialogernas struktur och innehåll kan de i högre
grad ge utrymme för uppföljning av samtliga skol- och verksamhetsformer.
Framtagna uppdragsbeskrivningar, som betonar det pedagogiska ledarskapet,
behöver förankras och förutsättningar för uppdraget följas upp i dialog mellan
rektor och utbildningschef.
Stödet till rektor i sin ledning av det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas
genom att stödjande underlag och strukturer vidareutvecklas, exempelvis via
riktade och anpassade kompetensutvecklingsinsatser. Det är särskilt viktigt att
säkerställa en fungerande uppföljnings- och analysprocess i de lägre åldrarna
och i synnerhet inom förskoleklass, fritidshem och grundsärskola.

10.4 Vägen framåt
Kvalitetsrapportens framtagna förslag utifrån förstärkningsområdenas strategier
kommer att ligga till grund för vidare dialog mellan skolor, förvaltning, fackliga
parter och grundskolenämnd om vilka prioriteringar som behöver göras för att
öka elevernas måluppfyllelse och uppnå större likvärdighet. Frågor för fortsatt
arbete bör handla om vad dessa variationer i skolresultat föranleder för
prioriteringar. Bör stödet till skolor variera beroende på skolans måluppfyllelse?
Hur ska skolor med låg måluppfyllelse lyftas och hur ska stödet till dessa skolor
se ut?
De resultat som synliggjorts i kvalitetsrapporten tillsammans med uppföljningar
och budgetunderlag behöver värderas och prioriteras i vidare dialog.
Förvaltningen kommer sedan att upprätta en verksamhetsplan med konkreta
aktiviteter att agera utifrån.
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11 Bilagor
11.1 Bilaga 1. Diagram och tabeller
1. Andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 6 per kön

2. Andel elever som är behöriga gymnasieskolans yrkesprogram 2019 per kön
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3. Resultat genomsnittligt meritvärde årskurs 9 per kön

4. Kommunjämförelse Stockholm, Göteborg, Malmö Andel elever som nått
målen i samtliga ämnen åk 9

5. Kommunjämförelse Stockholm, Göteborg, Malmö Andel elever som är
behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram åk 9
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6. Kommunjämförelse Stockholm, Göteborg, Malmö Genomsnittligt meritvärde

7. Lovskola årskurs 9 - förändring andel behöriga till yrkesprogram gymnasiet
2019

8. Lovskola årskurs 9 - antalet förbättrade betyg per ämne
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9. Lovskola årskurs 9 – förändring av antalet elever som var behöriga till
yrkesprogram före/efter lovskola

10. Jämförelse provbetyg och ämnesbetyg åk 9

11. Jämförelse provbetyg och ämnesbetyg åk 9 per kön
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12. Lärares behörighet i relation till skolornas index

13. Antal förstelärare per 100 elever i relation till skolornas index

14. Antalet elever per förstelärare jämförelse mellan skol- och
verksamhetsformer
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15. Andel nyanlända per skola, spridningsdiagram

16. Progression Andel elever som har uppnått målen och gått i kommunala
skolor från årskurs 6 till årskurs 9
Årskurs/

Årkurs 6

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Andel
elever

74,6 %

69,1 %

67,9 %

75,2 %

81,1 %

Avgångsår
2019

(67,2 %)
2018

75,7 %

67,9 %

68,2 %

76,1 %

81,1 %

(66,5 %)
2017

76,0 %

68,4 %

67,8 %

76,2 %

76,9 %

(63,1 %)
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17. Progression Andel elever som har uppnått målen och gått på samma
kommunala enhet från årskurs 6 till årskurs 9
Årskurs/

Årkurs 6

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9

Andel
elever

73,0 %

70,8 %

70,6 %

76,3 %

46,1 %

Avgångsår

2019

(67,2 %)
2018

74,5 %

68,5 %

69,0 %

77,5 %

49,4 %

(66,5 %)
2017

76,4%

71,2%

70,3%

78,1%

46,2%

(63,1%)

11.2 Bilaga 2. Sammanställning efter beslut av
regelbunden kvalitetsgranskning,
Skolinspektionen
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Rektors ledarskap - framgångsfaktorer
I sex skolor bedömdes att rektor i hög utsträckning leder och styr skolans
utveckling av undervisningen. Skälen för bedömningen var följande:
•

Rektor leder och följer upp verksamheten från ett helhetsperspektiv som
omfattar
o Skolans processer
 Att fattade beslut verkställs i praktiken
o Kunskapsresultat i samtliga årskurser och ämnen
o Trygghets- och värdegrundsuppdraget
o Undervisningen
 Elevernas resultat
 Undervisningens genomförande, till exempel genom besök
på lektioner, med efterföljande diskussioner om
undervisningen med lärarna.

Uppföljningen är strukturerad och långsiktig, den sker både vid termins- och
läsårsslut och kontinuerligt under läsårets gång:
•

•
•

Rektorn identifierar utvecklingsområden och vidtar åtgärder för att utveckla
verksamheten utifrån uppföljningar och analyser. När ett utvecklingsområde
identifieras ges lärarna tid och möjlighet att arbeta med detta.
Effekterna av åtgärder följs upp kontinuerligt.
Resurser
o Rektor använder medvetet resursfördelning för att skapa en
organisation, till exempel bortval av elevassistenter och
speciallärare till förmån för tvålärarsystem
o Rektor styr resursfördelningen utifrån elevernas behov vilket
innebär att resurserna är föränderliga under läsåret.
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•

•
•
•
•
•

Rektor tar ansvar för att leda och organisera det pedagogiska arbetet genom
att
o skapa goda förutsättningar för kollegialt lärande med fokus på
elevernas utveckling.
o skapa forum för kollegiala pedagogiska diskussioner där aktuella
spörsmål och utvecklingsområden lyfts. Tydlig mötesstruktur med
väldefinierat syfte för olika möten.
o gruppera lärarna på ett medvetet sätt, till exempel genom att
säkerställa att kompetens inom ett område, till exempel
jämställdhet, finns i alla grupper på skolan
o arbetssätt, förhållningssätt och rutiner förmedlas och diskuteras i
olika forum och vid olika tillfällen.
o skapa möjligheter för samarbete fokuserat kring undervisning
mellan lärare och specialpedagog och -lärare
o samtliga skol- och verksamhetsformer samarbetar
o leda och styra ett strategiskt jämställdhetsarbete som innefattar all
personal
o säkerställa att alla elever oavsett könstillhörighet har samma
förutsättningar att lära och utvecklas samt vidtar vid behov
åtgärder. Könsperspektivet är ett perspektiv som kommer upp i
diskussionerna både kring värdegrundsarbete, kränkningar och
elevernas resultat.
o de uppgifter som rektorn hämtar in i uppföljningen utgör ett brett
underlag för analys och för beslut om behovsanpassade
utvecklingsåtgärder samt fördelning av resurser.
Elevernas synpunkter, bland annat de som framkommer i enkäter, används i
utvecklingsarbetet.
Nyanställda och obehöriga lärare får en introduktion
Lärares kompetenser och eventuella kompetensutvecklingsbehov följs upp.
Medarbetarsamtal används som verktyg för utveckling.
Mellanledare, som förstelärare och arbetslagledare, har tydligt definierade
uppdrag

Undervisning- framgångsfaktorer
Bland de 43 skolor som fått beslut i Skolinspektionens regelbundna
kvalitetsgranskning under läsåret 2018–2019 bedömdes att nio skolor i hög
utsträckning främjar elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende
kunskaper och värden.
Skälen för bedömningen var sammanfattningsvis att undervisningen var:
•

•

Strukturerad
o i flera fall genom en på skolan gemensam lektionsstruktur
o genom ett logiskt flöde med en variation av uppgifter och
aktiviteter
Målfokuserad
o Kunskapsinhämtningens relation till betyg var tydlig
o Lektionens olika delar klargjordes på olika sätt
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Elever informerades om mål i läroplanen och om syftet med
lektionen
Stimulerande
o Övergripande mål bröts ner i delmål
Varierad
o Olika typer av uppgifter, arbetssätt, metoder och aktiviteter
o Olika gruppkonstellationer och -storlekar
o Byte av aktivitet när eleverna behöver
o Möjlighet att lära på olika sätt: se, höra, skapa själv
Innehöll ett aktivt lärarstöd
o genom scaffolding13
o med att komma igång
o vid svårigheter
o vid brist på engagemang hos eleven
o genom att ställa utvecklande frågor
olika svårighetsgrad
o anpassningar gjordes av arbetsmaterial och metoder, både för
elever som hade svårigheter att nå målen och för dem som med
lätthet når dem, för att alla ska utmanas på sin nivå
ett tillåtande klimat
o i klassrummet: misstag sågs som lär tillfällen både av lärare och
elever
o i samarbetet i personalgruppen
o genom tilltro från skolledning
möjlighet för eleverna att, utifrån ålder och erfarenhet, vara delaktiga i
planering och utvärdering av undervisningen
möjlighet för eleverna att reflektera över sitt eget lärande
höga förväntningar
o

•
•

•

•

•

•
•
•

Framgångsfaktorer kommer även att sammanställas för de skolor som lyckats i
arbetet betyg och bedömning och trygghet och delaktighet.
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