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Sammanfattning 

Kvalitetsrapporten visar att det finns flera områden 
som kan utvecklas vidare för att utbildningen ska full-
göra uppdraget på bästa sätt. Tydligt är att tidiga stöd-
insatser vad gäller läsa, skriva och räkna är av allra 
största vikt. Samtliga verksamheters gemensamma 
uppdrag är även att förankra respekt för mänskliga 
rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, 
allas lika värde och för miljön. 

I det systematiska kvalitetsarbetet framgår att det 
behövs tydligare fokus på vad som påverkar resultaten 
och vilka effekter insatser får. 

Vilken inverkan covid-19-pandemin fått går inte 
att säga ännu. Vi kan dock konstatera att behörigheten 
till gymnasiet minskat. Skolornas resultat och analys 
visar ökad psykisk ohälsa och en viss ökning av oro-
väckande skolfrånvaro. 

Rektors pedagogiska ledarskap och lärarens ledar-
skap i klassrummet är ytterst betydelsefulla för att  
utbildningen ska utvecklas. På alla nivåer behöver  
ledarskapet bli bättre. Det är ett fokusområde framöver. 

Skolchefens kvalitetsdialoger ska fokusera på att 
analysera resultaten i förhållande till enheternas, bar-
nens och elevernas förutsättningar . 

I alla verksamhets- och arbetsplaner ska insat-
ser och åtgärder formuleras konkret. Förhållnings   
och arbetssätt ska beskrivas med utgångspunkt från 
behovsanalyser. 

Elevhälsans arbete ska vara en tydlig del av rek-
tors systematiska kvalitetsarbete. Elevhälsans  före-
byggande arbete ska analyseras i förhållande till barns 
och elevers lärande och utveckling. 

Meritvärdena i årskurs 9 ska öka och stabiliseras i  
nivå med förväntat värde eller mer. Andelen behöriga  
till nationella gymnasieprogram ska öka till minst i nivå  
med riket. Måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasie-
skolan grundläggs i förskolan och under de tidiga skol-
åren. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat ska  
minska. Det systematiska arbetet med språkutveckling i  
förskolan måste fortsätta, liksom läsinlärningen de tidiga  

skolåren. Stödinsatser ska utvärderas för att man ska  
kunna se om stödet får önskvärda effekter. 

Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov 
ska användas för att förbättra undervisningen, så att 
den hjälper alla elever att nå sin fulla potential. Läsa-, 
skriva-, räknagarantin ska gälla och den kommunö-
vergripande läsplanen följas. 

Modersmålsstöd,  modersmålsundervisning,  studie-
handledning och svenska som andraspråk behöver bli 
bättre för att de flerspråkiga eleverna ska lyckas med 
sin utbildning. 

Arbetet med normer och värden enligt ett norm-
kritiskt förhållningssätt ska fördjupas, så att både 
pojkar och flickor får lika villkor för lärande. 
Värdegrundsfrågorna ska fortsätta att ägnas stor upp-
märksamhet på alla nivåer. 

De viktigaste förutsättningarna för att eleverna ska 
känna lust att gå till skolan och vara trygga uppkom-
mer i det dagliga samspelet med personalen hela skol-
dagen. Det är ytterst viktigt att främja skolnärvaro 
och verklig delaktighet för eleverna. 
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Inledning 

Utbildningens uppgift är att ge de bästa förutsättning-
arna för lärande. Tre kvalitetsområden är särskilt viktiga:  
kunskapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och ledarskap. 

Föreliggande rapport handlar om utbildningen från 
förskola till och med vuxenstudier. Den redovisar ana-
lyser och hur de gemensamma verksamhetsmålen och 
skolformernas prioriterade mål och resultat behöver 
utvecklas. 

Rapportens omfattning 
Kvalitetsrapporten följer kravet på dokumentation 
som anges i Skollagen (2010:800) kapitel 4 Kvalitet 
och inflytande (6 §). Enligt 3 § ska ”varje huvud-
man inom skolväsendet på huvudmannanivå systema-
tiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen”. 

Inledning 
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Organisation 

Utbildningen är samlad i verksamheten Lärande och 
utbildning. Kommunen har 12 förskolor, 8 grundsko-
lor och 2 gymnasieskolor. Förskolorna är indelade i 3 

rektorsområden, grundskolan i 3 och gymnasiet i 2. 
Nedanstående tabell redovisar antalet barn och elever 
i förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola. 

Verksamhet Antal barn/elever 15 okt 2021 

Antal barn i egen kommunal förskola 608

Antal barn i fristående eller annan kommuns förskola 42

Antal elever i förskoleklass i egen kommunal verksamhet 137 

Antal elever i förskoleklass i fristående eller annan kommuns verksamhet 14 

Antal elever i egen kommunal grundskola 1 144 

Antal elever i fristående grundskola i kommunen 66 

Antal elever i annan kommuns grundskola 44 

Antal elever i egen kommunal grundsärskola 23 

Antal elever i egen kommunal fritidshemsverksamhet 429 

Antal elever i fristående fritidshemsverksamhet 54 

Antal elever i annan kommuns fritidshemsverksamhet 12 

Tabell 1: Nyckeltal förskola och grundskola Källa: Egen statistik 

Kommunen har två gymnasieskolor som tillsam-
mans erbjuder fem nationella program och de olika 
introduktionsprogrammen. År 2021 studerade drygt 
hälften av kommunens gymnasieelever i någon annan 

kommuns eller i fristående gymnasieskolor. I kommu-
nens egna gymnasieskolor studerade 178 elever från 
andra kommuner. 

Verksamhet Antal elever 15 okt 2021 

Antal elever i gymnasieskola, folkbokförda i Sunne kommun 430 

- varav i fristående eller annan kommuns gymnasieskola 241 

Antal elever i egen gymnasieskola 367 

- varav från annan kommun 178 

Antal elever i egen kommunal gymnasiesärskola 17 

- varav från annan kommun 11 

Antal elever i annan kommuns gymnasiesärskola 4 

Tabell 2: Nyckeltal gymnasieskolan Källa: Kolada, egen statistik 

Organisation 



Systematiskt kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp  
genom en kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respektive  
verksamhet. Verksamheternas årshjul följer bildnings-
utskottets. Det underlättar planering och visualiserar  
sambandet mellan planering och uppföljning. Nationella  
och verksamhetsvisa mål följs upp kontinuerligt, liksom  
nyckeltal och aktiviteter. I slutet av läsåret genererar upp-
följningen verksamhetens kvalitetsrapport.  

Underlaget på huvudmannanivå utgörs av analyser 
och resultat av läsårets verksamhetsmål och utveck-
lingsområden. Verksamhetsplaneringen görs i ett för-
sta steg av skolcheferna. Därefter kompletterar varje 
rektor med sina arbetsplaner för respektive enhet. 
I arbetsplanen beskriver rektor hur varje enhet ska 
arbeta för att uppnå prioriterade och nationella mål. 
Här finns konkreta förbättrings- och utvecklingsom-
råden för varje läsår. 

Arbetsplanen är en bärande del i det systematiska 
kvalitetsarbetet och ska prägla hela skolans arbete. 
Resultaten följs upp genom analys av dokumentation, 
sammanställning av barnintervjuer, kvalitetsdialoger 
och rektorernas kvalitetsanalyser. 

Beprövad erfarenhet och aktuell forskning visar att 
god undervisning förutsätter tillgänglig lärmiljö, där 
bemötande och förståelse av lärandet är av yttersta 
vikt. Genom systematiskt kvalitetsarbete med höga 
förväntningar på både barn, elever och personal för-
väntas måluppfyllelsen öka. 

För att utbildningarna ska hålla hög kvalitet krävs  
samsyn runt målen, om processerna för att nå dem och  
om analyserna som ska ligga till grund för förbättring.  
Utbildningen har genomfört generella insatser – exem-
pelvis SKUA – som gett effekter på elevernas resultat.  
Det finns dock skillnader mellan resul taten och även  
resultat som inte förbättrats. Insatserna behöver vara  
riktade till områden, elevgrupper och/eller enheter där  
behoven finns. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
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Omvärld och påverkan 

Under läsåret förekom distansundervisning i varie-
rande grad på grund av covid-19-pandemin. Det 
påverkade arbetsmiljön för både elever och lärare. Det 
fick även en negativ påverkan på kunskapsutveck-
lingen och på behörigheten till gymnasieskolan. 

Verksamheten påverkas mycket av olika statsbidrag  
som kommunerna kan söka. Störst inverkan har det  
som heter Likvärdig skola. Det baseras på socioekono-
miska faktorer och får användas efter behov. Summan  
baseras på vårdnadshavarnas utbildningsnivå och  
inkomst, året när eleven invandrade till Sverige, elevens  
kön, ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare, om eleven  
är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadsha-
varna, antal syskon som är folkbokförda i hemmet och  
socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är  
folkbokförd. För stabilitetens skull används genomsnit-
tet av elevantalet de tre föregående åren.  

Kompetensförsörjningen är ett problem. När det 
gäller vissa av de pedagogiska yrkena är det färre som 
söker högskolans utbildningar än tidigare. Andelen 
behöriga lärare i grundskolan ökade något, men var 
fortfarande låg. Det blir allt svårare att rekrytera 
lärare, särskilt till de mindre enheterna. I förskolan 
har kommunen dock rikets högsta behörighetsgrad. 
En bidragande orsak är möjligheten till utbildning på 
distans via kommunens lärcenter. 

Skollagen anger att utbildningen ska ta hänsyn till 
barns och elevers olika behov och att strävan ska vara 
att uppväga skilda förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. Flera studier visar att familjebakgrun-
den har betydelse för elevernas studieresultat, vilket 
även syns i tabellen nedan. Att gå ut grundskolan med 
svaga studieresultat innebär en ökad risk att inte klara 
gymnasiestudierna. En fullföljd gymnasieutbildning 
är avgörande för att en person ska kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden och i samhället. 

Föräldrars  

utbildningsnivå 

Kommunen Riket 

Andel 

elever,  

procent 

Meritvärde 

åk 9 

Behörig till  

yrkesprogram,  

procent 

Andel 

elever,  

procent 

Meritvärde 

åk 9 

Behörig till  

yrkesprogram,  

procent 

Förgymnasial eller  

gymnasial utbildning  49,6 200,1 74,2 42,2 199,3 75,9 

Eftergymnasial  

utbildning 50,4 254,7 ~100 57,8 249,6 92,8 

Tabell 3: Föräldrars utbildningsnivå Källa: Siris 

    

8 

Omvärld och påverkan 



Sunne har något större socioekonomiska skillna-
der än liknande kommuner. Det kompensatoriska 
uppdraget är därmed av stor vikt. Statistiken beräk-
nas på relativt få, varför enstaka elevers måluppfyl-
lelse kan ge stort utslag. Därför kan statistiken skifta 
stort mellan åren och skolorna. Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) räknar ut ett förväntat värde,   det 

vill säga de resultat kommunen kan förvänta sig med 
hänsyn till de socioekonomiska förutsättningarna. 
Meritvärdet har sedan 2018 legat över förväntat värde. 
Årets meritvärde förväntas ligga under. Andel elever 
som nått kunskapskraven i alla ämnen och gymnasie-
behörigheten har minskat. 

Gymnasiebehörighet 2022 2021 

Behörighet till gymnasiet, procent 74,8 82,9 

Nått kunskapskraven i alla ämnen, procent 66,9 74,4 

Meritvärde 221,9 224,9 

Tabell 4: Behörighet till gymnasiet (yrkesprogram), meritvärde Källa: Kolada 

Omvärld och påverkan 
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Uppföljning av identiferade  
utvecklings- och förbättrings-
områden inför läsåret 2021/2022 

De kommunpolitiska utbildningsmålen kategorise-
ras i tre övergripande områden. I kunskapsutveck-
ling analyseras ämnesspecifika förmågor i förskolan, 
elevernas resultat på nationella prov och betyg, mål-
uppfyllelsen enligt kunskapskraven samt meritvärde 
och behörighet till vidare studier. Tillgänglig lärmiljö  
innebär att analysera arbetet med trygghet, trivsel och 
arbetsro samt hur man förbättrar flerspråkiga elevers 
lärande och elevernas delaktighet i att utveckla under-
visningen. I ledarskap innebär arbetet att utveckla 
rektors pedagogiska ledarskap och ge förutsättningar 
för det samt att utveckla lärares ledarskap i barngrup-
pen och klassrummet. I redovisningen för fritidshem 
samt grund- och gymnasieskola har dimensionen upp-
levd kvalitet lagts till. Det handlar om personalens, 
elevernas och vårdnadshavarnas synpunkter i skolen-
käten. 

För att öka måluppfyllelsen identifierades förbätt-
ringsområden 2021/2022. Utvecklingsarbetet gav visst  
resultat, men det systematiska arbetet behöver fortsätta. 

Rektors pedagogiska ledarskap ska skapa förutsätt-
ningar för pedagogerna att kunna samarbeta. Rektor 
ska även leda samtal om undervisning och lärande. Ett 
viktigt arbete framöver är att förbättra ledarskapet på 
alla nivåer. 

En kompetensförsörjningsplan som tillkommit i 
samverkan mellan arbetsgivare och fack införs kom-
mande läsår. Den ska göra det lättare att rekrytera och 
få lärare att stanna. Planen ska också hjälpa till att 
identifiera vilka behov av kompetensutveckling som 
finns på olika nivåer. 

Utvecklingsgruppen som ska förbättra det syste-
matiska kvalitetsarbetet fortsätter sitt uppdrag kom-
mande läsår. 

Arbetet för att minska storleken på barngrupperna i 
förskolan  fortsätter. 

Att förbättra lärarnas kompetens i tidig läs- och 
skrivutveckling i enlighet med Räkna-, skriva-, läsa-
garantin och kommunens läsplan påbörjades och arbe-
tet ska intensifieras. 

Förskolornas arbete med alternativ kommunikation  
och tydliggörande pedagogik i form av metodutveckling,  
tillgängliga lärmiljöer och förhållningssätt fortsätter. 

Elevernas delaktighet och inflytande förbättrades 
något, men arbetet behöver fortsätta. 

Elevhälsans främjande och förebyggande arbete 
behöver fortsätta att utvecklas tillsammans med övrig 
skolpersonal. 

De kommungemensamma rutinerna för att främja 
skolnärvaro infördes delvis. Även när det gäller över-
gångar mellan skolformer och stadier återstår arbete. 

Det finns 21 förstelärare, vars huvuduppdrag är att 
hålla sig à jour med forskning och övergripande skol-
utveckling samt sprida rön till övriga lärare. 

Utvecklingen av språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt i undervisningen stöttas av särskilda hand-
ledare. Deras uppdrag är att utbilda nya lärare och 
stötta processerna i ämnesgrupperna. Samrättning 
och sambedömning av de nationella proven återupp-
togs efter pandemin. 

Förskole-och skollokaler förbättras kontinuerligt 
efter nya omständigheter och behov. Vid systema-
tiska arbetsmiljöronder dokumenteras både behov och 
åtgärder. 

För att förbättra elevernas sociala samspel och arbe-
tet med värdegrundsfrågor deltar samtliga F–6-skolor i  
Trivselprogrammet för planerade rastaktiviteter. 
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Resultat, analys och  
utvecklingsområden 

Nedan presenteras resultat och analys för de olika  
skolformerna samt vad analysen visar för utvecklings-
områden för ökad måluppfyllelse. 



Förskola 

Förskolan fortsätter att växa precis som i länet och 
landet. Kommunen har en högre andel barn i försko-
lan än rikets snitt. Födelsetalet minskade något 2019– 
2020, men de kommande fem åren förblir antalet 
förskolebarn cirka 700. 

Efterfrågan ökar nu även i kyrkbyarna. Gener a-
tions växling på gårdarna, inflytt från andra kommu-
ner och flytt inom kommunen spelar stor roll. Barnens 
vistelsetider påverkas av vårdnadshavarnas arbets-
pendling. Pandemin ökade inflyttningen från stor-
stadskommuner och andra EU-länder. 

Sunne har fortfarande landets högsta andel heltids-
anställda med förskollärarlegitimation. Kommunen 
har i flera år systematiskt arbetat med att rekrytera 
och behålla en hög andel förskollärare. 

De relativt låga kostnaderna är en direkt följd av 
stora barngrupper. Familjecentralen Pusslet med 
öppna förskolan utökade sin verksamhet för att möta 
behovet från främst asylsökande och nyanlända 
föräldrar. 
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Nyckeltal 

Förskola 2021 2020 

Antal inskrivna barn i förskola totalt i kommunen 641 644 

Antal barn, 1–5 år 712 732 

Andel (%) inskrivna av samtliga barn 1–5 år 90,0 87,8 

Riket  85,5 85,5 

Antal inskrivna barn per årsarbetare, kommunal regi, antal 5,9 5,9 

Riket  5,1 5,2 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) 78 78 

Riket 44 44 

Antal barn per lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi 7,5 7,6 

Riket 11,7 11,8 

Antal inskrivna barn per barngrupp 16,4 16,2 

Riket 14,7 14,8 

Kostnad kommunal förskola, kr per inskrivet barn 149 472 146 394 

Riket 158 177 160 226 

Tabell 5: Nyckeltal förskola. Källor: Skolverket och Kolada 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från nyckel-
tal, måluppfyllelse, föräldrars omdömen samt ana-
lys av resultat och kvarstående utvecklingsområden. 
Omsorg, utveckling och lärande präglar undervis-
ningen i förskolan. Läroplanen anger vad försko-
lan ska uppnå och sträva efter. Pedagogerna utformar 
undervisningen efter barngruppens behov och intres-
sen. Måluppfyllelsen visar i vilken omfattning under-
visningen lett till lärande och utveckling. 

Att både pojkar och flickor ska få lika vill-
kor och förutsättningar var ett utvecklingsområde 
inför läsåret. Förskolorna fokuserade på Språk och 
kommunikation, en av Diskrimineringsgrunderna  
samt på Normer och värden. Nuläget hösten 2021 
utgjorde grund för mål och kvalitetskriterier. 
Uppföljningen sker genom reflektionsunderlag, barn-
konferenser och möten där rektor och personal reflek-
terar, utvärderar och utvecklar. Genom kvalitets-
dialogen får huvudmannen en fördjupad inblick i 
enheternas insatser för att öka måluppfyllelsen. 

All fast anställd personal deltog i Skolverkets kom-
petensutveckling  Specialpedagogik för lärande (SPL) 
under läsåret. Tidigare kompetensutveckling genom 
SPSM  En förskola för alla samt Språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt för förskolan (SKUAF) har 
gett förskolorna en bred kunskap om tillgängliga lär-
miljöer och förhållningssätt. 

Förskolan dokumenterar och följer barnet i en indi-
viduell barnlogg, så att utveckling och lärande blir 
tydliga. Barnloggar och reflektioner utgör underlag 
när verksamheten planeras. 

Under covid-19-pandemin varierade antalet närva-
rande barn mycket. Det gynnade barnen att vara färre  
i gruppen och lärarna kunde ge extra tid och stimulans  
till barn som behövde stöd. Någon förskola såg tydliga  
språkliga framsteg hos barn med annat modersmål.  

Resultat och måluppfyllelse 
Barnen utvecklade sin självkänsla och tro till sin egen 
förmåga genom både mikro- och makrostöttningar. 

Förskolorna anser att man genom SKUAF och SPL 
har fått verktyg för att analysera och anpassa under-
visningen. En framgångsfaktor var att dela barngrup-
pen i mindre grupper. 

Observation och kollegiala möten gjorde att peda-
gogerna fick syn på sin egen praktik, vilket ledde 
till förändrade förhållningssätt. Förskolorna förbätt-
rade sin undervisning och målmedvetenhet kring hög-
läsning. Alla förskolor har bokpåsar för hemlån och 
vårdnadshavarna använde dessa flitigt. Ugglo var ett 
bra digitalt verktyg för högläsning och språkutveck-
ling. Resultat kunde också ses i vardagssituationer 
och lek. Barnen förbättrade förmågan uttrycka vad de 
känner, behöver och vill. 

Genom att aktivt arbeta med ålders- och genus-
perspektiv såg pedagogerna en positiv utveckling, där 
barn som varit på gränsen till exkluderade nu var mer 
möjliga som lekkamrater. Barngruppen blev mindre 
hierarkisk än tidigare. 

Förskollärarna använde alternativ och komplette-
rande kommunikation (AKK) som ett hjälpmedel för 

Förskola 
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att göra barnen självständiga och låta dem ta ansvar 
för sina val. Den vuxna hjälpte dem med både ord, 
bild och tecken som stöd. Barnen utvecklades i att 
med ord uttrycka hur de känner och vad som har hänt 
i till exempel konfliktsituationer. 

Flera förskolor har barn med andra modersmål än 
svenska. De barn som behöver extra språklig stimu-
lans uppmärksammas av förskollärarna, genom bland 
annat utökad tid, så att barnen får fler möjligheter till 
språkutveckling. 

Analys 
Förskollärarna vet vad barnet ska ha möjlighet att lära 
sig och hur de didaktiskt ger dem det. De anser att de 
kan fånga tillfällen i den dagliga verksamheten när 
barngruppen är mindre. När förskollärarna varierar 
gruppernas storlek och sammansättning får barnen 
mer tid till fördjupning och upprepning, så att kunska-
perna befästs. Små grupper gör att barns inflytande 
och delaktighet förbättras. Genom delaktighet i sitt 
eget lärande utvecklar barnen sin lärandeidentitet. 

En framgångsfaktor är gemensam kompetens-
utveckling i den egna verksamheten. Lärandet för-
bättras av kollegiala samtal i arbetslaget. De gör att  
pedagogerna känner säkerhet i undervisningen. Det  
kommungemensamma utvecklingsarbetet är också en  
framgångsfaktor. Alla vet vilka förväntningar som  

finns på enskilda förskollärare och på arbetslaget. Det  
professionella språket ger en gemensam grund att stå  
på och utgör utgångspunkt i reflektioner och diskus-
sioner. 

En majoritet av vårdnadshavarna anser att försko-
lans verksamhet väcker barnens nyfikenhet. Pandemin 
ledde dock till att kontakten mellan förskola och 
hem blev mer distanserad. En framgångsfaktor i 
barns utveckling och lärande är en nära och tillitsfull 
kontakt mellan hem och förskola. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Arbetet med målstyrda processer och kvalitetsindika-
torer behöver fortsätta, för att såväl framgångsfaktorer 
som brister ska framträda. 

Det är viktigt att fortsätta sträva efter att minska 
barngruppernas storlek, eftersom det är tydligt att 
mindre barngrupper är en framgångsfaktor. 

Förskollärarnas kompetens i hur man kan stödja 
barnens utveckling i modersmålet behöver bli bättre. 
Förskolan behöver även utveckla metoder för att för-
stå lärandet hos barn med ett annat modersmål. 

Alternativ kommunikation behöver användas på ett  
medvetet och aktivt sätt. Arbetet med tillgängliga lärmil-
jöer och förhållningssätt i ledarskapet behöver fortsätta.  

Samverkan mellan hem och förskola behöver för-
djupas. 
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Förskoleklass 

Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kon-
tinuitet och progression i elevernas utveckling och 
lärande samt förbereda dem för vidare utbildning. 

Undervisningen ska främja goda kamratrelationer 
samt fokusera på trygghet och relationsskapande. 

Nyckeltal 

Förskoleklass 2021 2020 

Antal elever 137 126 

Lärartäthet, antal elever per lärare, Sunne kommun 18,3 15,7 

Riket 18,1 18,3 

Lärare, andel med pedagogisk högskoleexamen (%) 99,5 96,9 

Riket 90,2 90,2 

Kostnad kommunal förskoleklass, kr per elev, Sunne kommun 73 369 85 026 

Riket 65.277 65 209 

Tabell 6: Nyckeltal förskoleklass Källor: Kolada och Skolverket 

Nyckeltal anges per helår och ligger till grund för 
innevarande läsår. Lärartätheten i förskoleklass är 
i paritet med rikets. Antalet elever per enhet varie-
rar mellan 3 och 48 och kostnaderna följer det. 
Behörigheten bland lärarna är hög. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från nyck-
eltal, måluppfyllelse, analys av resultaten och kvarstå-
ende utvecklingsområden. 

Läroplanens första, andra och tredje delar anger 
vad förskoleklassen ska uppnå och sträva efter. Hur 
lärarna utformar undervisningen bestäms av elev-
gruppens behov och intressen. 

Måluppfyllelsen visar i vilken omfattning undervis-
ningen lett till lärande och utveckling. Den bedöms dels  
genom Skolverkets bedömningsmaterial, dels genom  
observation och diagnoser. Undervisningen bedöms  
och analyseras i relation till elevernas måluppfyllelse.  

Kvalitetsindikatorerna nedan hänger alltså sam-
man med undervisningens kvalitet och används för 
att bedöma de målstyrda processer som ska göra att 
eleverna i förskoleklassen lär och utvecklas. 

Med utgångspunkt från Skolverkets bedömnings-
material ska lärarna planera undervisningen. Den ska  
omfatta ett medvetet språkarbete med hjälp av FonoMix  
och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Eleverna i förskoleklassen ges förutsättning att utveckla  

sin förmåga att använda matematiska begrepp och 

resonemang för att kommunicera och lösa problem (Lgr11) 

•  Eleverna i förskoleklassen ges förutsättning för att 

utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i olika 

sammanhang och för skilda syften (Lgr11) 

•  Elevernas progression inom taluppfattning 

•  Elevernas progression inom språklig förståelse 

och användbarhet 



Resultat och måluppfyllelse 
Undervisningen ledde till progression i lärandet och 
att eleverna i hög grad utvecklade sin språkliga förstå-
else och taluppfattning. Resultaten från bedömnings-
stöden låg till viss del till grund för undervisningen. 
Resultaten visar dock olikheter mellan skolenheterna. 

Analys 
Eftersom elevunderlaget i de mindre enheterna är 
lågt, organiseras ofta förskoleklass tillsammans med 
lågstadiet. Är det få elever i förskoleklass kan de 
hamna i bakgrunden och det blir svårt för läraren att 
anpassa undervisningen. 

Enheternas analyser visar ojämn kvalitet vad gäl-
ler likvärdighet. Lärarna på vissa enheter anger att de  
med hjälp av Skolverkets bedömningsmaterial kunde  
planera och genomföra undervisningen efter elev-

ernas behov och utveckling. Det var en tydlig fram-
gångsfaktor för kunskapsutvecklingen. Eftersom en del  
lärare inte har tillräcklig kompetens i hur man använder  
bedömningsstöden, blir undervisningen inte likvärdig. 

Variation av undervisningsstrategier och förmåga 
att möta eleverna efter deras förutsättningar bidrar 
till deras utveckling. I lärarnas analyser är inte orsak 
och verkan tydliga, vilket indikerar ett viktigt utveck-
lingsområde. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Förståelsen av och kunskaperna om Skolverkets 
bedömningsstöd och hur det ska ligga till grund för 
planeringen ska förbättras. 

Extra anpassningar, särskilt stöd och utvärdering 
av stödåtgärder behöver också bli bättre. 
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Grundskola 

I Sunne kommun finns  sju  F–6-skolor: Svensby  skola 
85  elever,  Gräsmark skola 46, Klättenskolan 27,  
Skäggebergsskolan 293, Östra  skolan 299, Lysvik 
skola 93 och Prästbol skola 48 samt en 7–9 skola, 
Fryxellska skolan, med 402 elever. 

Meritvärdet i årskurs 9 låg före 2018 under rikets 
och det förväntade värdet. Det systematiska kvalitets-
arbetet gav stigande meritvärde från och med 2018. 
Satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbets-
sätt bidrog ytterligare. Arbetssättet gynnar lärandet 
hos elever med socioekonomiskt svag bakgrund och 
elever med andra modersmål än svenska. 

Den positiva utvecklingen avstannade 2021, vil-
ket kan vara en effekt av pandemin med periodvis 
hög frånvaro bland elever och personal samt distans-

studier. Eleverna fick den undervisning de hade rätt 
till genom utökade grupper och distansundervisning. 
I slutet av läsåret 2021/2022 var närvaron högre än 
normalt, men antalet elever med oroväckande från-
varo ökade. Pandemin ledde till högre digital kompe-
tens bland lärarna, vilket visade sig vara gynnsamt för 
vissa elever. De med behov av tydlig struktur gynna-
des och elever med vanligtvis hög frånvaro fick god-
tagbar undervisning. Meritvärdena brukar sjunka 
mellan årskurs 6 och 7 i de flesta ämnen, för att vara 
högre i nästan samtliga ämnen vårterminen i årskurs 
9. Dock höjdes inte meritvärdet särskilt mycket från 
årskurs 8 till 9 för eleverna som slutade grundskolan 
2022. En viktig del av utvecklingsarbetet är att under-
lätta övergången mellan stadierna. 

Grundskola 
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Nyckeltal  

2021 2020 2019 

Antal elever kommunal grundskola, åk 1–9 (lägeskommun) 1 144 1 145 1 149 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9, Sunne 

kommun 11,6 11,8 11,2 

Riket 12,0 12,0 12,0 

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, 

Sunne kommun, procent 64,9 63,0 71,8 

Riket, procent 72,0 72,2 71,2 

Lärare med pedagogisk högskoleutbildning, Sunne kommun, procent 83,6 83,1 85,6 

Riket, procent 84,8 84,5 83,3 

Andel elever behöriga till högskoleförberedande program, Sunne  

kommun (ek, hum, sa), procent 81,4 82,7 79,9 

Riket, procent 81,7 81,2 80,0 

Andel elever behöriga till yrkesprogram, Sunne kommun, procent 82,9 85,0 79,9 

Riket, procent 84,6 84,0 82,5 

Kostnad grundskola åk 1–9, hemkommun, kr per elev, Sunne kommun 136 903 133 442 133 671 

Riket 121 837 118 704 117 279 

Varav skolskjutskostnad per elev, Sunne kommun 11 085 10 988 11 131 

Riket iu 3 269 3 323 

Tabell 7: Nyckeltal grundskola Källa: Kolada 

Nyckeltal anges per helår och ligger till grund för  
innevarande läsår. Statistiken ovan visar att andelen  
elever per årsarbetare minskade något 2021. Andelen  
lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst  
ett ämne ökade i Sunne och minskade något i riket.  
Andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning  
ökade i Sunne och i riket 2021.  

Andelen elever behöriga till såväl högskoleförbe-
redande som yrkesprogram ökade 2020 och låg över  

 snittet i riket. Störst ökning gällde yrkesprogram. År  
2021 minskade andelen behöriga. Den negativa utveck-
lingen fortsatte 2022. Endast 74,8 procent av eleverna i  
årskurs 9 år 2022 fick behörighet till yrkesprogram. 

Kostnaden per elev var högre i kommunen än i riket,  
men ökningen i Sunne är lägre än i riket sedan flera  
år tillbaka. En bidragande orsak kan vara kommunens  
många små enheter. Skolskjutskostnaderna minskade,  
men var mycket höga jämfört med riket och kan hän-
föras till kommunens geografi. 
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Grundskola

Kunskapsutveckling  
I kvalitetsområdet kunskapsutveckling följer man upp 
i vilken mån verksamheterna når de nationella målen 

för respektive utbildning. Det görs genom måluppfyl-
lelse och upplevd kvalitet. 

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Samtliga elevers resultat ska påvisa progression och 

som lägst vara i paritet med riket i åk 9 

•  Samtliga elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt 

•  Differensen mellan pojkars och fickors meritvärden 

ska minska 

•  Kunskapskrav i åk 1 och 3 

•  Genomsnittlig betygspoäng samtliga ämnen åk 6 

och 9 

•  Nationella prov åk 3, 6 och 9 (ej 2021) 

•  Samlat meritvärde åk 9 

•  Andel behöriga till nationella program 

Upplevd kvalitet 

•  Eleverna har god förståelse av vad de ska kunna för att 

nå kunskapskraven  

•  Eleverna känner sig inspirerade att utvecklas så långt  

som möjligt och stimulerade att lära sig mer 

•  Skolenkäten elever  

Ovanstående tabell visar övergripande mål och 
resultatindikatorer för undervisningen. Forskning 
visar att upplevd trygghet och studiero korrelerar 
med hög måluppfyllelse och behörighet till nationella 

gymnasieprogram. Resultaten redovisas separat för 
skolenkät och kunskapsmål, men vägs samman i ana-
lysen nedan. 



 

Grundskola

Resultat och måluppfyllelse 
Skolinspektionen genomför skolenkäten vartannat 
år, men Sunne har valt att genomföra den varje år. 
Tidigare redovisades frågor från enkäten, men från 
och med läsåret 2020/2021 presenteras samlade vär-
den för frågeområden. På så sätt blir helheter syn-
liga och bidrar till ett bredare underlag för analys av 
hela området kunskapsutveckling. Sedan 2022 har 

frågorna och svarsalternativen delvis omformulerats, 
liksom de övergripande frågeområdena. Det gör att 
värdena inte går att jämföra med tidigare år. I analys-
delen sammanvägs skolenkäten, antal kränkningsä-
renden och måluppfyllelse. 

Det högsta värdet i skolenkäten är 10 och det  
lägsta 0. 

Elever  
Flickor  

åk 3 

Pojkar 

åk 3 

Flickor  

åk 6  

Pojkar 

åk 6 

Flickor  

åk 9 

Pojkar 

åk 9 

Information om utbildningen 7,3 6,8 6,0 6,1 5,3 5,9 

Stimulans 6,2 6,2 5,2 5,3 4,3 4,6 

Stöd 6,8 6,6 6,2 6,5 5,4 6,0 

Kritiskt tänkande 6,3 6,4 5,1 5,8 3,9 5,0 

Bemötande – lärare 9,0 8,2 7,8 7,7 5,8 6,3 

Bemötande – elever 7,5 7,6 6,2 6,9 5,8 7,7 

Infytande 6,6 6,1 4,9 4,5 3,8 4,1 

Studiero 5,4 5,3 4,8 5,6 4,4 5,6 

Trygghet 8,2 8,5 8,7 9,3 7,1 9,1 

Förhindra kränkningar 7,8 7,1 5,8 6,0 4,2 5,4 

Elevhälsa 7,6 6,8 5,8 6,3 3,8 6,2 

Tabell: 8 Källa: Skolinspektionen och egen statistik 

Personal  2022 

Information om utbildningen 6,6 

Samverkan av undervisningen 5,6 

Stimulans 6,3 

Stöd  5,7 

Kritiskt tänkande 6,2 

Bemötande – elever 6,4 

Jämställdhet 8,1 

Elevinfytande 6,3 

Studiero 6,6 

Trygghet 7,1 

Särskilt stöd 4,6 

Bedömning och betygsättning 5,7 

Pedagogiskt ledarskap 6,0 

Uppföljning 6,7 

Elevhälsa 6,2 

Tabell: 9 Källa: Skolinspektionen 

Eleverna visar högst upplevd kvalitet när det gäl-
ler trygghet och bemötande – lärare. För stimulans, 
inflytande och studiero varierar resultatet i en fallande 
skala från årskurs 3 till årskurs 9. Områdena har legat 
lågt länge. Det är både oroande och förvånande att de 
inte höjts, eftersom skolorna arbetat särskilt med dem 
de senaste läsåren. Trygghet skattas högt av eleverna, 
medan studiero får låga värden, vilket kan tyckas 
paradoxalt. 

Elevantalet varierar stort på F–6-skolorna och 
skolenkäten visar inte resultaten för vissa enheter. Det 
är ändå viktigt att jämföra och analysera resultaten 
med tanke på likvärdighet, eftersom strukturer och 
förutsättningar ser olika ut. 

Frågeområdena skattas mer samstämmigt av års-
kurserna 3–6 än tidigare, trots att antalet elever, ande-
len behöriga lärare och verksamheternas möjligheter 
skiljer sig mycket. Det är oroande att flickorna i års-
kurs 9 visar mycket låga värden överlag och särskilt 
inom stimulans, inflytande, studiero och förhindra 
kränkningar. Årskurs 9 har generellt haft lågt index i 
flera år. Eftersom mönstret inte brutits, är det mycket 
viktigt att analysera varför för att kunna förändra de 
väldigt låga värdena. Resultatet för trygghet är högt, 



Läsåret 2021/2022 
Flicka  

åk 1–6 

Pojke  

åk 1–6 

Totalt  

åk 1–6 

Flicka  

åk 7–9 

Pojke  

åk 7–9 

Totalt  

åk 7–9 

Totalt utsatta 61 51 112 17 15 32 

Totalt utsättare 36 100 136 11 30 41 

Läsåret 2020–2021 
Flicka  

åk 1–6 

Pojke  

åk 1–6 

Totalt  

åk 1–6 

Flicka  

åk 7–9 

Pojke  

åk 7–9 

Totalt  

åk 7–9 

Totalt utsatta 55 87 142 14 17 31 

Totalt utsättare 18 100 118 0 24 24 

Tabell 10: Kränkningsärenden Källa: Draftit 

Sedan hösten 2020 använder samtliga skolor systemet 
Draftit vid anmälningar och utredning av kränknings-
ärenden. Inga jämförelsetal finns bakåt i tiden.  

Resultatet för årskurserna 1–6 visar att 73 procent 
av alla kränkningar utfördes av pojkar och att 45 pro-
cent skedde mot pojkar, 26 procent utfördes av flickor 
och 54 procent skedde mot flickor. Jämfört med läs-
året 2020/2021 minskade andelen utsatta pojkar och 
pojkar som utsättare, medan värdena för flickor ökade. 
Vid granskning av varje skola förra läsåret utmärkte 
sig en av de mindre skolorna negativt vad gällde ande-
len kränkningar i förhållande till antalet elever, sär-
skilt bland de yngre. Skolan visade då låga resultat för 
studiero och trygghet i skolenkäten. I årets enkät visar 
eleverna högre index för såväl trygghet som studiero, 
vilket ses som ett resultat av lärarnas riktade värde-
grundsarbete. 

Resultatet för årskurs 7–9 ovan visar att 73 procent 
av alla kränkningar utfördes av pojkar och att 46 pro-
cent skedde mot pojkar, 27 procent utfördes av flickor 
och 53 procent skedde mot flickor. Andelen utsatta 
pojkar och pojkar som utsättare minskade även i års-
kurserna 7–9. Att flickornas värden 2020/2021 var så 
pass låga, berodde troligtvis på att få elever var i sko-
lan under längre perioder av distansstudier. Det är 
oroväckande att kränkningar förekommer på grund-
skolorna och att flickornas värden ökat. Skolorna fort-
sätter sitt strategiska arbete för att minska kränk-
ningar och utsatthet. 
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men det är viktigt att försöka utröna varför pojkarna 
känner sig trygga i så pass mycket högre grad än flick-
orna. 

Lärarna anser att de i hög grad arbetar jämställt 
med eleverna och att eleverna bör känna sig trygga. 
Kritiska områden är samverkan i undervisningen, 
stöd, särskilt stöd samt bedömning och betygsättning. 
Även lärarna har högre värde för trygghet än studiero. 

Antal kränkningsärenden årskurs 1–9 

Att elevernas värde för att förhindra kränkningar är 
väldigt lågt i jämförelse med både elevernas och lärar-
nas värde för trygghet, gör det mycket viktigt att göra 
klart vad begreppen innebär och hur de kan applice-
ras på faktiska händelser under skoldagen. Lärarnas 
resultat härrör från samtliga stadier och måste analy-
seras därefter. 



Kunskapskrav årskurs 1 
Statistiken beräknas på relativt få elever och få indivi-
ders måluppfyllelse kan ge stort utslag. Det medför att 
det kan skifta mycket mellan åren och skolorna. Det 

är dock viktigt att granska resultaten efter de olika 
enhete rnas förutsättningar och behov. 
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Andel elever som nått kunskapskraven i 

läsförståelse åk 1, procent 
2022 2021 2020 

F P F P F P 

Svenska 96 85 89 84 79 85 

Svenska som andraspråk 57 33 71 71  iu  iu 

Tabell 11: Kunskapskrav åk 1 Källa: Egen statistik 

Huvudmannen har länge sett den låga måluppfyl-
lelsen i svenska som mycket oroväckande. Kommunen 
har en läsutvecklingsplan och skolorna använ-
der Skolverkets bedömningsstöd som underlag för 
undervisningen. Första mätpunkten för ämnet kom-
mer i och med kunskapskraven i årskurs 1. Läsåret 
2021/2022 nådde de mindre enheterna höga resul-
tat och de båda större lägst, särskilt bland pojkar. 
Flickornas resultat har ökat genom åren, medan poj-

karnas är nästan konstant. I svenska som andraspråk 
har resultatet sjunkit för både flickor och pojkar. Det 
beror delvis på att några elever vistats mycket kort tid 
i landet och att kommunen saknar lärarkompetens i 
ämnet. Flera av eleverna som inte nådde målen i båda 
ämnena har goda möjligheter att tillägna sig färdig-
heter för att få tillräckliga kunskaper och nå som lägst 
ett E i slutbetyg.  

Kunskapskrav årskurs 3 

Andel som nått 

kraven, procent 

VT 2022 

fickor 

VT 2022 

pojkar 

VT 2022 

samtliga 

VT 2021 

fickor 

VT 2021 

pojkar 

VT 2021 

samtliga 

VT 2020 

samtliga 

Matematik 80 95 88 79 81 80 85 

NO-ämnen 96 97 97 95 90 93 92 

SO-ämnen 96 97 97 95 89 92 91 

Svenska 88 81 84 90 79 85 84 

Svenska som  

andraspråk 27 83 47 29 33 31 60 

Tabell 12: Kunskapskrav åk 3 Källa: Egen statistik 

Från och med läsåret 2020/2021 valde huvudman-
nen att titta på skillnaderna mellan pojkars och flick-
ors resultat från och med årskurs 3 för att kunna följa 
utvecklingen till årskurs 9. Flickorna har länge nått 
högst värde i de flesta ämnena redan i årskurs 3 och 
skillnaden har tilltagit med stigande ålder. I tabellen 
ovan syns att flickorna nådde högst resultat i endast 
ett ämne 2021/2022, vilket är mycket ovanligt. Att det 
är i ämnet svenska som flickorna ligger högre än poj-
karna är inte förvånande, eftersom de legat flera ande-
lar högre där under många år. Jämförelser mellan sko-
lorna visar att flickor lyckas något sämre på ett par av 
de mindre skolorna och vid de båda större. De ökade 
värdena över lag vittnar om att mycket skett gällande 

undervisning och trygghet och att det långvariga 
utvecklingsarbetet gett gott resultat. Liksom i årskurs 
1 är värdet i svenska som andraspråk jämförelse-
vis lågt, vilket delvis beror på att några elever vistats 
mycket kort tid i landet. Den stora variationen mellan 
år och kön beror främst på få elever. 

Vid en jämförelse mellan eleverna i årskurs 3 läsåret  
2021/2022 visar det sig att flickorna presterade sämre  
än pojkarna i svenska i årskurs 1 (läsåret 2019/2020).  
Resultatet har vänt, vilket följer mönstret för högre  
måluppfyllelse bland flickorna. Det är viktigt att för-
söka förstå varför pojkarnas resultat sjunkit i förhål-
lande till flickornas. 
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Betyg samtliga ämnen årskurs 6 

Betyg åk 6 
2022 2021 2020 

Totalt F P Totalt F P Totalt F P 

Bild 14,0 15,3 13,0 14,1 15,5 12,8 14,1 15,5 12,7 

Engelska 12,7 12,3 13,0 14,0 13,8 14,1 13 13,3 12,8 

Hem- och 

konsumentkunskap 15,2 15,6 15,0 13,1 14,0 12,1 13,8 15,2 12,4 

Idrott och hälsa 13,5 12,9 14,00 15,0 15,2 14,9 15 15,5 14,5 

Matematik 11,4 11,8 11,2 11,7 12,4 11,3 12,5 12,9 12,2 

Moderna språk som 

språkval 13,7 13,8 13,7 13,6 14,0 13,3 14 15,6 12,4 

Modersmål .. .. .. 

Musik 13,2 14,0 12,6 12,8 13,8 11,7 14,1 15 13,1 

Biologi 13,3 13,4 13,2 12,7 13,2 12,2 13,1 14 12,2 

Fysik 12,6 12,5 12,7 12,9 13,0 12,8 12,8 13,4 12,2 

Kemi 12,4 12,4 12,4 12,6 12,6 12,6 11,9 12,9 10,9 

Geograf 12,0 12,1 12,0 13,2 13,5 12,9 13,1 14 12,3 

Historia 12,4 12,2 12,5 13,7 14,4 12,9 13,4 14,4 12,3 

Religionskunskap 12,1 12,1 12,1 13,2 13,9 12,5 12,8 14,1 11,4 

Samhällskunskap 12,2 12,0 12,3 13,4 14,1 12,6 13,2 14,1 12,3 

Slöjd 13,9 14,5 13,4 13,8 14,2 13,3 13,6 14,8 12,5 

Svenska 11,9 13,0 10,9 13,1 13,6 12,5 12,5 14,4 10,5 

Svenska som  

andraspråk 2,0 2,5 1,7 8,4 8,8 8,0 .. .. 3,2 

Teknik 13,3 13,0 13,5 12,5 12,7 12,3 12,9 13,9 11,9 

Genomsnittlig  
betygspoäng 12,9 13,0 12,8 13,0 13,5 12,6 13,3 14,3 11,8 

Tabell 13: Betygspoäng per ämne åk 6 Källa: Siris och egen statistik 

Flickorna nådde marginellt högre genomsnittlig  
betygspoäng än pojkarna. Pojkarnas betygspoäng är  
högre än flickornas i idrott och hälsa, matematik,  fysik,  
historia, samhällskunskap och teknik. Störst skillnad 
är det i idrott och hälsa. Läsåret 2020/2021 hade poj-
karna högre poäng i matematik och engelska. Av de 
ämnen flickorna har högre poäng i är skillnaden störst 
i biologi, musik och svenska. Generellt för flickor och 
pojkar sjönk betygspoängen i 9 ämnen, där skillna-
den är störst i hem- och konsumentkunskap, idrott 
och hälsa samt svenska. Den största skillnaden mellan 
flickor och pojkar är i svenska, där pojkarna tappade 
1,6 poäng jämfört med årskurs 6 läsåret innan. Det 
ämne där både pojkars och flickors resultat sjun-
kit mest är svenska som andraspråk. Där är skillna-
den markant med drygt 6 poäng för båda. Att poängen 
sjunker i svenska och svenska som andraspråk är 
mycket bekymmersamt, eftersom läskunnighet är 
grundläggande för lärande och utbildning. 

Vid en jämförelse mellan olika skolors totala merit-
värde nådde en av de större högst. Pojkarna nådde 

högre värde än flickorna, vilket är ovanligt. Skolan 
har högst socioekonomiskt index av de båda större 
skolorna, vilket gör att värdena inte i sig är ovän-
tade. Flickornas betygspoäng i naturvetenskapliga och 
samhällsvetenskapliga ämnen sjönk och pojkarnas 
ökade. Störst skillnad var det i matematik, där flick-
orna nådde ett ovanligt lågt resultat, samt i engelska, 
svenska och svenska som andraspråk. Flera elever har 
läs- och skrivsvårigheter och åtgärdsprogram finns. Få 
kränkningsanmälningar gjordes under läsåret. 

På den andra stora skolan nådde flickorna högst 
meritvärde i kommunen och det totala värdet var näst 
högst bland samtliga skolor. Ovanligt många kränk-
ningsanmälningar gjordes under höstterminen, men 
betydligt färre under vårterminen.  

Värdena på skolenkäten var höga för trygghet och 
bemötande bland lärare på de båda stora skolorna. 
För övrigt visar lärarna låga värden på stimulans och 
inflytande. Sedan läsårsstarten 2020/2021 arbetar 
lärarna i årskurs 4–6 ämnesvis på de båda stora sko-
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lorna, vilket inte är möjligt på alla mindre skolor på 
grund av lärarnas behörighet. 

Lägst samlat meritvärde hade en av de mindre sko-
lorna. Även på den skolan nådde flickorna högre än 
pojkarna, vilket följde mönstret. Skolan har haft hög 
läraromsättning och har inte lyckats rekrytera någon 
förstelärare. Lärarna påtalar vikten av tydlighet 
och struktur på lektionerna för möjligheten att lära. 
Alltför få elever svarade på skolenkäten för att det ska 
gå att presentera någon statistik. Andelen kränknings-
ärenden var hög. 

Lägst betygsvärde bland flickorna hade en av de 
mindre skolorna. Flera betygspoäng låg under 10 
och pojkarnas poäng var betydligt högre. Det fanns 
flera flickor som inte nådde betyget E i flera ämnen. 
Eleverna hade i stor utsträckning enskild undervis-
ning och deras kunskapsutveckling förbättrades under 
året. Det finns olika förklaringar till deras måluppfyl-

lelse och åtgärdsprogram finns. Poängen på skolenkä-
ten är särskilt låga inom kritiskt tänkande, informa-
tion om utbildningen och stimulans. Högst är värdet 
för trygghet. Skolan har arbetat systematiskt med 
trygghet och mycket få kränkningsärenden anmäldes 
till huvudmannen. 

Vid två av de sex skolorna nådde pojkarna högre 
betygspoäng än flickorna i svenska. Vid fyra av sko-
lorna nådde flickorna högre betygspoäng i matematik. 
I engelska nådde flickorna högre vid tre av skolorna. 
Att pojkarna når högre än flickorna i de tre bas-
ämnena är ovanligt, särskilt på en och samma skola 
genom åren. 



Betyg samtliga ämnen årskurs 9 

Betygspoäng per ämne 

åk 9, Sunne kommun 

2022 2021 2020 

Totalt F P Totalt F P Totalt F P 

Bild 13,8 15,3 12,9 14,3 16 12,9 14,3 16,5 12,4 

Engelska 12,7 13,4 12,3 13,4 14,3 12,8 14,2 14,4 14,1 

Hem- och 

konsumentkunskap 
13,3 14,9 12,3 13,9 15,4 12,7 15 17,1 13,2 

Idrott och hälsa 13,1 13,3 13,0 14,6 14,5 14,7 14,3 14,8 13,9 

Matematik 11,4 11,8 11,2 11,7 12,4 11,3 12,5 12,9 12,2 

Moderna språk, språkval 13,3 15,0 11,6 12,5 14,1 10,8 13,8 14,7 12,9 

Modersmål 11,0 12,5 10,0 .. .. .. .. .. .. 

Musik 14,5 16,3 13,4 15,8 17,4 14,6 16,3 18,3 14,6 

Biologi 12,9 14,5 12,0 13,7 15,1 12,5 14,9 16,4 13,6 

Fysik 12,2 13,3 11,6 12,9 13,8 12,3 13,8 15,1 12,8 

Kemi 12,0 13,1 11,3 13,2 14,4 12,4 13,6 15,2 12,3 

Geograf 12,6 13,9 11,8 13,3 14,8 12,2 13,6 15 12,3 

Historia 12,6 13,4 12,2 13,3 14,7 12,3 13,7 15,5 12,2 

Religionskunskap 12,2 13,5 11,4 13,8 15,3 12,6 13,6 15,4 12,1 

Samhällskunskap 12,7 13,8 12,1 13 14,1 12,2 13,5 15 12,1 

Slöjd 14,9 17,6 13,2 15,5 17,5 14 15,7 17,3 14,3 

Svenska 12,3 13,9 11,4 13,2 15,2 11,7 14,2 15,8 12,8 

Svenska som andraspråk 7,8 12,5 5,4 8,2 .. .. .. .. .. 

Teknik 13,1 13,9 12,6 14,4 15,7 13,4 13,7 14,6 12,9 

Meritvärde 221,8 242,7 209 224,9 245,7 208,9 232,8 251,6 215,6 

Tabell 14: Betygspoäng per ämne åk 9 samt meritvärde Källa: Innevarande år egna siffror, övriga år Siris 
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Från och med årskurs 9 redovisas meritvärde utö-
ver betygspoäng. Det totala meritvärdet har ökat de  
senaste åren och legat i paritet med eller över rikets  
snitt. År 2021 föll det. Det är viktigt att jämföra elev-
ernas ingångsvärde från årskurs 6 och beakta att läs-
året 2020/2021 samt under delar av 2021/2022 förekom  
ganska mycket distansstudier. I ett längre perspektiv  
har skolenheten lyckats betydligt bättre de senaste åren  
än tidigare. Resultaten har legat över de värden man  
kunde förvänta sig efter de socioekonomiska förutsätt-
ningarna. Läsåret 2021/2022 nådde skolan ett samlat  
meritvärde på 221,8 poäng, vilket var ett gott resultat  
med bakgrund av elevernas kunskapsnivå när de bör-
jade på Fryxellska skolan. 

Den samlade betygspoängen i samtliga skolans  
ämnen läsåret 2021/2022 var lägre än föregående läsår.  
En del av förklaringen kan vara att det gick avsvärt fler  
pojkar i årskurs 9 läsåret 2021/2022 än tidigare. Under  
senare år har skolan jobbat strategiskt för att minska  
skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat.   
Det går dock fortfarande inte att se några resultat av  
det i statistiken. Det finns en hög differens i många  
av skolans ämnen och i några ämnen skiljer det sig  

flera betygspoäng mellan pojkars och flickors resultat.   
Flickorna presterade högre än pojkarna i samtliga  
ämnen, vilket är ovanligt och oroväckande.  

När det gäller behörighet till gymnasiet är dock för-
hållandet omvänt. Pojkarna har i någon högre grad  
gymnasiebehörighet. Detsamma gäller uppnådda kun-
skapskrav i alla ämnen. Enhetens gymnasiebehörighet  
var betydligt lägre än föregående år. Efter lovskolan  
höjdes den något men ligger på en oroande låg nivå. 

Resultatet för samtliga årskurser är 8,6 poäng för  
upplevd trygghet i Skolinspektionens enkät. Det är en  
hög skattning och en höjning med en hel poäng gent-
emot föregående läsår. Studieron skattas fortfarande  
lågt med 5,4 poäng, exakt samma som föregående  
läsår. Ett utvecklingsområde som skolan arbetat med  
är stimulans och nyfikenhet. Eleverna skattar också  
upplevd stimulans lågt.  

Flickorna lyckades bättre i SO- och NO-ämnen  
redan i årskurs 6, vilket de fortsatte att göra även i års-
kurs 9. Flickorna hade högre måluppfyllelse i mate-
matik både när de gick i årskurs 6 och årskurs 9.  
Skillnaderna i SO- och NO-ämnen samt i svenska  
ökade till fördel för flickorna när de gick ur årskurs 9.  



Betygsutfallet korrelerar med provbetygspoängen när  
eleverna gick i årskurs 6. 

Flickorna har länge nått högre meritvärde än poj-
karna och skillnaden är ganska konstant. Läsåret  
2020/2021 nådde flickorna högre betygspoäng i alla  
ämnen utom idrott och hälsa. Skillnaden är så liten att  

det inte går att värdera den, särskilt med bara ett års  
resultat. 

Flickorna hade högre värde när det handlade om att 
veta vad som krävs samt på stimulans och trygghet. 
De utsattes för något färre kränkningar och var inte 
utsättare  alls. 

Meritvärde årskurs 9 

2022 Meritvärde Antal Behörig till  

yrkesprogram, procent 

Nått målen i alla 

ämnen, procent 

Flicka 242,7 50 72,9 66,7 

Pojke 209 80 75,9 67,1 

Alla elever 221,8 74,8 66,9 

Tabell 15: Meritvärde och behörighet åk 9 Källa: Siris och Kolada 

Flickorna hade högre meritvärde, högre grad av 
behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram 
och nådde i betydligt högre grad målen i alla ämnen. 

Analys  
De sju F–5/6-skolornas förutsättningar är olika. De 
mindre har ofta undervisning i B-form, det vill säga 
flera årskurser i samma klass. Några av dem har svårt 
att rekrytera behöriga lärare. Resultaten är generellt 
lägre på skolorna med B-form och obehöriga lärare. 
De mindre enheterna med en hög andel behöriga 
lärare visar högre måluppfyllelse. 

Skolorna arbetar systematiskt med lärarens roll i 
klassrummet, eftersom resurser, förutsättningar och 
samhällsstrukturer förändras. Korrelationen mel-
lan upplevd kvalitet och måluppfyllelse blev tydlig i 
skolenkäten. Enheter med lägre måluppfyllelse hade 
sämre förutsättningar vad gällde tillgång till legitime-
rade lärare, förstelärare och speciallärare. För att mål-
uppfyllelsen ska öka krävs tydlig lektionsstruktur, sti-
mulans, elevinflytande och studiero. Arbetet med att 
förhindra kränkningar måste intensifieras.  

Sambandet mellan kränkningsärenden, utfall på 
skolenkäten och måluppfyllelse är inte helt själv-
klart. Skolan med högst betygsvärde hade få kränk-
ningsärenden sett till antalet elever, medan den med 
näst högst värde hade många ärenden under hösten 
men betydligt lägre under våren. Den sistnämnda sko-
lan arbetade strategiskt med frågan och kom fram till 
en metod för att göra anmälningar till huvudman-
nen. Den mindre skolan med högst betygsvärde hade 
få kränkningsärenden. Det berodde delvis på anta-
let elever, men även på att skolan länge arbetat med 
värdegrundsfrågor. 

Skolan med lägst betygsvärde hade högst andel 
anmälda ärenden bland de små skolorna. 

Eftersom frågorna i skolenkäten reviderats, är det 
viktigt att lärarna går igenom begreppens betydelse 
med eleverna. 

Kollegiala samtal där värdegrundsarbete, kun-
skapsutveckling och ledarskap går hand i hand är 
betydelsefulla för att sprida beprövad erfarenhet för 
en tryggare skoldag, bättre undervisning och högre 
måluppfyllelse.  

Trots att många lärare saknar behörighet i svenska 
och svenska som andraspråk, undervisar de i båda 
ämnena. Det behövs både handledning och fortbild-
ning för att öka kompetensen. Dessutom måste behö-
riga lärare i svenska som andraspråk rekryteras. 

Ledarskapet i klassrummet spelar stor roll för elev-
ernas vardag. Lärarnas förmåga att variera under-
visningen så att den anpassas till elevernas möjlig-
heter har stor betydelse för både lärande och studiero. 
Lärarna behöver visa tillit till elevernas förmågor och 
ge dem inflytande över undervisningen. Ansvaret för 
elevernas lärande ska inte läggas enbart på eleverna 
själva och organisationen. Läraren måste analysera sin 
egen undervisning och arbeta kollegialt för att bättre 
kunna tillgodose elevernas behov. Lärare med hög 
tilltro till sig själva, eleverna och organisationen får 
elever som lyckas väl. Samarbetet mellan elevhälsan 
och lärarna behöver förbättras och fler speciallärare 
krävs. Förstelärarnas roll som handledare är viktig. 

Inför läsåret 2020/2021 omorganiserades grund-
skolan 1–6. De nya skolledarna initierade utveck-
lingsprojekt som ännu inte hunnit sätta sig. Två av 
de biträdande rektorerna har blivit rektorer och två 
nya biträdande rekryterades inför och under läsåret 
2021/2022. Mycket tid gick till att bygga relationer, ta   
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fram strukturer för systematiskt kvalitetsarbete och 
rutiner för bland annat frånvaro och kränkningsä-
renden. På grund av pandemin hade klasser tillfälligt 
distansstudier och de flesta möten var digitala. Det 
påverkade personalen, eleverna, undervisningen och 
kontakten med hemmen. Lärarna menar att det inte 
finns någon övergripande oro för elevernas lärande. 
En nedgång i meritvärdet på vissa skolor kan dock 
härledas till pandemin. 

Den nya organisationen har fallit väl ut enligt rek-
torernas utvärdering. Det är nu enklare att rikta resur-
serna och lärarna har fått fler kolleger att möta i olika 
konferenser. Lärarna framhöll det ökade kollegi-
ala lärandet. Alla ansåg att uppdraget och förståelsen 
av det kan utvecklas. Exempelvis nämnde lärare och 
skolledningar införandet av nya kursplaner, bedöm-
ning och betyg som områden där det kollegiala läran-
det är extra viktigt.  

Några lärare påtalade bristen på resurser. Det är 
tydligt att extra anpassningar och särskilt stöd måste 
diskuteras tillsammans med elevhälsan och lärarna. 
Att rekrytera speciallärare och lärare i svenska 
som andraspråk var svårt på grund av få behöriga. 
Rekrytering ska ske och det kan bli aktuellt med fort-
bildning av personal. 

På Fryxellska skolan årskurs 7–9 har utveck-
lingsarbetet pågått länge. Måluppfyllelsen och behö-
righeten till nationella gymnasieprogram har ökat 
de senaste åren. Målet är att höja nivån ytterligare. 
Pandemin inverkade på undervisning och lärmiljöer. 
Restriktionerna ledde till begränsningar vad gällde 

studiebesök, PRAO, friluftsdagar och andra schema-
brytande aktiviteter. Den begränsade också möjlig-
heten till stimulans och variation i skolans vardag. 

I perioder rådde hög elevfrånvaro. Under några 
månader deltog i snitt endast två tredjedelar av elev-
erna i undervisningen. 

Ytterligare ett problem var den stora in- och utflytt-
ningen under läsåret. Ett tjugotal elever kom in i eller 
flyttade ut ur undervisningsgrupperna. Varje flytt 
påverkar skolvardagen för både elever och lärare. 

Eleverna skattade trygghet under skoldagen högt, 
samtidigt som de ansåg att lärarna inte har tillräckligt 
god kännedom om vad som händer under rasterna. I 
skolans egen trygghetsenkät framkom det att elever 
upplever att lärarna inte ser och reagerar på saker som 
sker i klassrummen. Trygghetsvandringar med elever 
och personal är rutin för att ringa in oroliga delar av 
och runt skolbyggnaden. Trots det sker saker som 
lärarna måste hitta vägar att uppmärksamma för att 
tryggheten ska öka. Det är viktigt att få med eleverna, 
eftersom de ser och upplever annat än vad persona-
len gör. En viktig faktor är möjligheten att utsätta och 
utsättas via digitala medier under skoldagen. Det är 
en ny och okänd arena för vuxna. Det finns mycket att 
lära sig och hantera annorlunda än nu. 

Att eleverna skattade sitt inflytande lågt förbryl-
lar, eftersom skolan prioriterat elevinflytande allt efter 
ålder och mognad. I alla årskurser är det viktigt att 
diskutera skolenkätens begrepp. Även studieron skat-
tade lärarna högre än eleverna. Lärarna behöver sam-
tala med varandra för att få en gemensam förståelse. 
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Pojkarnas låga meritvärde har funnits länge, 
även om skillnaderna mellan könen minskat något 
på senare år. Ser man till nådda kunskapskrav i alla 
ämnen och gymnasiebehörighet, ligger pojkarena 
bättre till än flickorna. Detta behöver analyseras dju-
pare. Skolan måste arbeta vidare med stimulans till 
lärande, särskilt för pojkarna. Ökat elevinflytande 
över undervisningssätt efter behov, intresse och för-
utsättningar ger större motivation och högre resultat. 
Lärarna måste också göra tydligt vad som krävs och 
efterfrågas i uppgifterna. En framgångsfaktor på flera 
skolor är en lektionsdesign där ledarskap i klassrum-
met, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt 
differentierad undervisning är huvudingredienser. 

Ledarskap, stimulans och resultat är direkt avhäng-
iga varandra. Undervisningssituationen måste balan-
sera elevernas olika behov och erfarenheter. De elever 
som har lätt för att lära upplever undervisningen min-
dre stimulerande om de inte får motstånd och utma-
ningar. Elever som har svårare att tillgodogöra sig 
undervisningen känner mindre motivation om de 
inte får stöd, stimulans och ledning. Pedagoger och 
ämneslag behöver interagera och stötta varandra mer. 

Samspelet mellan lärare och elever har stor inver-
kan på elevernas upplevelse av kunskapsutveck-
ling och motivation. En avgörande faktor är behöriga 
lärare. Därför togs en plan för kompetensförsörjning 
i förskola och skola fram under året. Även budgetpro-
cessen behöver utvecklas och bli mer dynamisk. Det 
är mycket viktigt att huvudmannen, i dialog med skol-
ledarna, riktar insatser efter skolornas förutsättningar. 

För att kunna hålla en hög standard på utbildningen 
i grundskolan och göra det möjligt för eleverna att nå 
behörighet till nationella gymnasieprogram, behöver 

skolorna utveckla utbildningen. Kommunen måste se 
till att det låter sig göras. Det gäller såväl lokaler som 
lärar- och elevhälsoresurser. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Skolchefens kvalitetsdialoger med skolledarna behö-
ver bli bättre genom att fokusera på analysen. Insatser
och resursfördelning ska utgå från identifierade 
orsakssamband mellan enheternas resultat och förut-
sättningar.  

 

Ledarskapet på alla nivåer ska förbättras med fokus 
på elevernas delaktighet och inflytande. Flera skolor 
har arbetat framgångsrikt med struktur i klassrum-
met. Det behöver spridas och utvecklas ytterligare. 

I de båda F–6-områdena behöver det kollegiala 
samarbetet öka och förbättras genom skolledningar-
nas systematiska kvalitetsarbete. 

Lärarna behöver förbättra sin förmåga att analyser
och utveckla sin egen praktik genom planering, resul-
tat, analys och ny planering. Det gäller särskilt arbetet
med läsa-, skriva-, räknagarantin. Analysen av under-
visningen i relation till elevernas möjligheter, behov 
och måluppfyllelse ska leda till relevanta och utvärde-
ringsbara stödåtgärder. 

a 

 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat 
måste analyseras djupare, för att det ska kunna leda 
till undervisning som gynnar alla. 

Eleverna måste göras mer delaktiga i planering och
genomförande av sin utbildning. 

 

Det kommunövergripande värdegrundsarbetet och 
det förebyggande elevhälsoarbetet ska fördjupas och 
följas upp i relation till enheternas resultat. 
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Grundsärskola 

Höstterminen 2021 tillsattes en grundsärskolesam-
ordnare som koordinerar utredningarna kring varje  
elev. Rektor fattar beslut om eleven ska läsa ämnen,  
ämnesområden eller en kombination och/eller grund-
skolans ämnen. Eleverna följer rikets timplan för  
grundsärskolan. 

Eftersom grundsärskolan har få elever uppges inga  
tal, betyg eller andra jämförande parametrar. Inte hel-
ler på riksnivå finns mät- eller jämförbara underlag för  
exempelvis meritvärde eller betyg. Resultaten nedan  
kommer från pedagogernas generella utvärderingar.  
Grundsärskolan har elever vid Skäggebergsskolan,  
Östra skolan och Fryxellska skolan. 

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Utbildningen ska vara utvecklande och leda till vidare 

utbildning 

•  Eleverna ska vara delaktiga och uppleva infytande i 

utbildningen 

•  Grundsärskolan ska präglas av kunskap, trygghet och  

arbetsro 

•  Elevernas måluppfyllelse 

•  Pedagogernas utvärderingar av undervisningen  

•  Personalens refektioner i vardagen 

Upplevd kvalitet 

•  Eleverna har god förståelse av vad de ska kunna för att 

nå kunskapskraven  

•  Eleverna känner sig inspirerade att utvecklas så långt  

som möjligt/stimulerade att lära sig mer 

•  Elevens individuella utvecklingsplan 

Resultat och måluppfyllelse 
All undervisning genomsyras av ett språkutvecklande 
arbetssätt. Fokus ligger på att eleverna ska förbättra 
sin läs- och skrivutveckling och bli alltmer självstän-
diga. Lärarna använder en blandning av teori och 
praktik och utgår från elevens behov och förmåga. 

Varje elev har en utvecklingsplan. Skolan planerar 
undervisningen efter behov som framkommer i utvär-
deringar och utvecklingssamtal. Eleverna är med sti-
gande ålder delaktiga i att ta fram planen och deras 
ansvar för utbildningen ökar med ålder och mognad. 

Majoriteten når målen för grundsärskolans kun-
skapskrav. Vissa når även målen för grundskolans  
kunskapskrav i några ämnen. Särskoleelevernas  
självkänsla och kunskapsutveckling förbättras när de  

integreras med grundskoleelever i mindre konstella-
tioner. 

Inkluderingen utvecklas och utökas successivt. 
Med stigande ålder lämnar en del elever grundsär-
skolegruppen alltmer och ingår i sin grundskoleklass 
större del av dagen, medan andra har allt större del av 
skoldagen i särskolegruppen. 

Samplanering med grundskolan är nödvändig. Det 
behövs utbildning i bedömning av grundsärskole-
elever bland lärarna i båda skolformerna. Skolverkets 
bedömningsmaterial för grundsärskolan används. 
Framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse är elever-
nas delaktighet och att använda tecken som stöd. 

Pedagogerna har höga förväntningar på sina elever. 
Samarbetet mellan elever och personal kännetecknas 
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av ömsesidig respekt och allas lika värde. Arbetet med 
värdegrunden är centralt och på Fryxellska skolan 
finns ett årshjul för alla elever, där värdegrundsområ-
den bearbetas under läsåret. 

Arbetslagen på skolorna arbetade med de nya kurspla-
nerna tillsammans med pedagogerna i grundsärskolan.  

Lärarna på en av skolorna hade handledning kring 
tillgänglig lärmiljö och differentierad undervisning 
under läsåret. 

Tillgången på ändamålsenliga lokaler är inte all-
tid tillräcklig, eftersom antalet elever i grundsärsko-
lan ökar.  

Analys 
Genom de individuella utvecklingsplanerna blir resul-
tat, utvecklingsbehov och mål tydliga, vilket underlät-
tar planering på både individ- och gruppnivå. 

Pedagogernas utvärdering visade att eleverna 
stärkte sin tilltro till den egna förmågan att påverka 
utbildningen och beskriva sin egen lärprocess. De ger 
uttryck för att de vill och vågar lära sig mer och visa 
sina kunskaper för varandra, särskilt i mindre konstel-

lationer med grundskoleelever. Vikten av ett inklude-
rande arbetssätt är tydlig. 

Resultaten visar att språkutvecklande arbetssätt bidrar
till att elevernas måluppfyllelse är god och ökande. 

 

Att elever i särskolan når betyg för grundskolans 
mål visar att pedagogernas arbete ger resultat. Vidare 
integrerat arbete förväntas leda till högre måluppfyl-
lelse. Samarbetet mellan särskolans pedagoger och 
ämneslärarna fungerar på ett utvecklande sätt. Det 
indikerar att samarbete i flera ämnen kan leda till 
ännu högre måluppfyllelse. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Ökad kunskap kring hur man bedömer elevens kun-
skaper med hänsyn till mål och delmål behövs. 

Skolorna måste förbättra möjligheterna för peda-
gogerna att samplanera det klass- och ämnesintegre-
rade arbetet. 

En översyn av grundsärskolans organisering och 
lokalisering ska göras. 
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Fritidshem 

Samtliga kommunens F–6-skolor har fritidshem. 
Antalet inskrivna barn per enhet varierar mellan 14 
och 130. 

Det är svårt att rekrytera behörig personal – en tyd-
lig trend i hela riket. Sunne har dock en högre grad av 
högskoleutbildad personal än riket i snitt. Övriga vär-
den ligger i paritet med rikets. 

Fritidshem 2021 2020 

Antal invånare 6–12 år 990 974 

Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, andel (%) 49 49 

Riket, andel (%) 55 55 

Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 42,7 42,9 

Riket, andel (%) 36,5 37 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal 19,9 21,7 

Riket 20,6 20,4 

Kostnad kommunalt fritidshem, kr per inskrivet barn 42 629 41 208 

Riket iu 41 629 

Tabell 16: Nyckeltal fritidshem Källa: Kolada 

Fritidshem 

31 

Fritidshemmet ska vara ett komplement till försko-
leklass och skola när det gäller att uppfylla de natio-
nella målen. Huvudmannen följer specifikt resultaten i 
språk och kommunikation. Uppföljningen sker genom 

enheternas kvalitetsanalyser som bygger på observa-
tioner, barnsamtal i samlingar, enskilt och i lek samt 
via personalenkät och skolenkät riktad till vårdnads-
havare. 



MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Undervisningen är stimulerande samt utgår från lek 

och skapande 

•  Eleverna i fritidshemmet utvecklar sin förmåga att 

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika  

sammanhang och för skilda syften (Lgr11) 

•  Eleverna i fritidshemmet utvecklar sin förmåga att 

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta  

utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt  

(Lgr11) 

•  Eleverna visar förståelse för normer och regler i 

lekar och spel 

•  Eleverna visar förståelse för hur gemensamma 

beslut kan fattas och hur konfikter kan hanteras på 

ett konstruktivt sätt 

•  Eleverna samtalar, lyssnar, ställer frågor samt 

framför egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden 

Upplevd kvalitet 

•  Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla  

aktiviteter 

•  I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt  

barns lärande 

•  Det fnns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns 

fritidshem 

•  Skolenkäten samt fritidshemmets enkät 
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Resultat och måluppfyllelse  
Sammanställningen av fritidspedagogernas observa-
tioner och elevsamtal visar att eleverna utvecklade det 
sociala samspelet mellan varandra och med de vuxna. 
Elevernas kommunikativa förmågor utvecklades när 
det gällde att samtala, föra fram egna tankar och åsik-
ter samt att beskriva upplevelser och aktiviteter. 

Flera verksamheter framhåller att leken bidrar till 
utveckling och goda samtal. 

Fritidshemspersonalen använder Trivselprogrammet  
som verktyg för att skapa trygghet. Det främjande och  
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränk-
ande behandling fortsatte. Personalens begreppsförstå-
else och medvetenhet ökade.  

En majoritet av vårdnadshavarna ansåg att fritids-
hemmet erbjuder meningsfulla aktiviteter (index 7,5 
av 10). Möjligheten till vila och avskildhet ansågs 
vara något sämre (index 6,9 av 10), liksom hur fritids-
hemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets 
lärande (index 6,3 av 10). 

Pedagogerna bedrev majoriteten av undervisningen 
utomhus under pandemin. Det ledde till att de prövade 
andra former för att nå målen. 

Analys 
Tidvis rådde stor frånvaro bland barn och personal. 
Det var svårt att planera verksamheten på det sätt man 
önskade. 

Högläsning med efterföljande samtal framhålls 
som en viktig del i barnens språkliga utveckling, men 
även som en möjlighet att vila. 

Den planerade leken gör att barnen lär sig samspel, 
utvecklar sin språkliga förmåga och sina tankar samt 
diskuterar olika uppfattningar. Det är viktigt att fri-
tidspedagogerna planerar sin verksamhet med läropla-
nen som grund. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Fritidshemmen måste fortsätta utveckla kompetens att 
analysera verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 
efter planering, genomförande och utvärdering inför 
ny planering. Kvalitetsindikatorer måste tas fram 
för att det ska framgå tydligt vilka resultat undervis-
ningen ska leda till. 
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Gymnasieskola 

Gymnasieskolan finns på två enheter: Sunne 
Gymn asieskola Broby (SG/Broby) och Sunne 
Gymnasieskola Södra Viken (SG/Södra Viken). 

SG/Broby har, förutom introduktionsprogram-
men (IM), tre nationella program: naturvetenskaps-
programmet (NA) med inriktningarna naturvetenskap 
samt naturvetenskap och samhälle, samhällsveten-
skapsprogrammet (SA) med inriktningen beteen-
devetenskap och industritekniska programmet (IN) 
med inriktningarna driftsäkerhet och underhåll, pro-
dukt- och maskinteknik samt den riksrekryterande 
profilen grafisk produktion (GP). SG/Södra Viken 
har två nationella program: fordonsprogrammet (FT) 
med inriktning transport och naturbruksprogrammet 
(NB) med inriktning skog. Samma program gäller för 

gymnasiesärskolan vid SG/Södra Viken med inrikt-
ning fordonsvård och godshantering (FG) samt skog, 
mark och djur (SMD). 

SG/Södra Viken utsågs till årets transportskola av  
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA)  
bland annat för sin samverkan med branschen och goda  
rykte bland åkarna samt sitt systematiska kvalitetsar-
bete. Genom medel från Ljungbergsfonden kunde sko-
lan investera i en ny simulator för skogsmaskiner. 

Vid SG/Broby invigdes den nya industrilokalen. 
Genom nära samarbete med företag i branschen finns 
en så kallad ”företagssnurra” som innebär att företa-
gen bidrar till investeringar, vilket resulterade i en ny 
CNC-maskin. 

Gymnasieskola 
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Nyckeltal 

Nyckeltal anges per helår och ligger till grund för 
innevarande läsår. 

Antalet elever ökade genom större intag på fordons-
programmet vid SG/Södra Viken med 16 elever per  
läsår under tre år. Även SG/Broby hade en ökning med  
nästan 10 elever. 

Tre av fem nationella program är yrkesprogram med  
mycket höga kostnader för utrustning, specialanpas-
sade lokaler och där det krävs hög personaltäthet. SG/ 

Broby hade relativt få sökande till vissa program, vilket  
förde med sig höga kostnader. 

Andelen lärare, exklusive yrkeslärare, med lärarlegi-
timation och behörighet i minst ett ämne låg 2021 något  
under riket. Vad gäller yrkeslärare var behörigheten  
lägre, vilket speglar svårigheterna att rekrytera yrkes-
lärare med legitimation. Vanligtvis rekryteras lärarna  
från respektive bransch och genomgår därefter yrkes-
lärarutbildning. 

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så 

långt att de når, som lägst, betyget E i alla ämnen 

• Samtliga studerande på högskoleförberedande  

program når examen 

•  Samtliga studerande på yrkesförberedande program  

når examen 

•  Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen 

• Antal med examen 

• Antal med studiebevis 

Upplevd kvalitet 

•  Eleverna har god förståelse av vad de ska kunna för att 

nå kunskapskraven 

•  Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer 

•  Skolenkäten 
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Gymnasieskola 2021 2020 2019 

Antal elever i kommunens gymnasieskola 367 362 422 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (procent) 77,7 64,9 66,2 

Riket 73,9 71,5 71,8 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, andel (procent) 71,8 74,3 80,0 

Riket 77,9 77,9 78,1 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 71,2 67,3 63,4 

Riket 83,9 80,1 79,5 

Andel lärare (ej yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst 

ett ämne 82,5 81,1 83,6 

Riket 86,9 85,4 84,9 

Andel yrkeslärare med lärarlegitimation 41,7 46,8 38,8 

Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal gymnasieskola 7,9 7,7 9,2 

Riket 11,5 11,6 11,4 

Kostnad per elev, alla folkbokförda 169 464 157 216 144 388 

Kostnad per elev, kommunens gymnasieskola 199 231 191 487 167 050 

Riket iu 119 179 118 472 

Tabell 17: Nyckeltal gymnasieskola Källa: Kolada, Siris 
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Andel med examen 

per program, procent 

Genomsnittlig 

betygspoäng för 

elever med examen 

Genomsnittlig 

betygspoäng för 

elever med examen 

eller studiebevis 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Fordons- och transportprogrammet 

(FT) 100 90,9 96,8 14,1 14,4 15,0 14,1 14,1 14,9 

Riket (FT) Iu 88,9 87,7 iu 13,2 13,2 iu 12,8 12,8 

Naturbruksprogrammet (NB) 86,3 96,9 83,3 14,5 14,5 13,8 14 14,5 14,8 

Riket (NB) Iu 89,5 87,5 iu 14,3 14,4 iu 13,8 13,9 

Industritekniska programmet (IN) 96 100 94,1 13,8 13,1 12,8 13,5 13,1 12,7 

Riket (IN) Iu 90,6 91,0 iu 13,3 13,3 iu 13,1 13,0 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 80 100 94,1 15,7 16,3 16,4 14,7 16,3 16,2 

Riket (NA) Iu 93,3 94,1 iu 16,4 16,4 iu 16,0 16,0 

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 100 100 100 15,3 13,9 14,8 15,3 13,9 14,8 

Riket (SA) iu 92,5 91,2 iu 15,1 14,9 iu 14,7 14,4 

Tabell 18: Betygspoäng och examen i gymnasieskolan Källa: Skolverket och egen statistik 

Resultat och måluppfyllelse 
Gymnasieskolornas måluppfyllelse när det gällde 
andelen som når examen var god och i nivå med eller 
över snittet i riket för merparten av programmen läs-
året 2020/2021. Redovisningen nedan har ännu ingen 
jämförande statistik med riket, eftersom den redo-
visas i november 2022. Elevantalet på flera program 
är litet, varför måluppfyllelsen kan variera ganska 
mycket. Viss försiktighet bör iakttas när man analyse-
rar resultaten. 

Den genomsnittliga betygspoängen förbättra-
des, trots att fler elever inte nådde gymnasieexamen. 
Flickornas resultat var lägre när det gällde de yrkes-
förberedande programmen och högre när det gällde de 
högskoleförberedande. 

Betygspoäng per program efter avslutad gymnasie-
utbildning 

Skolenkäten 
Skolinspektionen genomför skolenkäten vartannat år, 
men Sunne kommun har valt att genomföra den varje 
år. Tidigare redovisades frågor från enkäten, men från 
och med läsåret 2020/2021 presenteras samlade vär-
den för frågeområden. På så sätt blir helheter syn-
liga och bidrar till ett bredare underlag för analys. 
År 2022 omformulerades frågorna, svarsalternati-
ven och de övergripande frågeområdena delvis. Det 
gör att värdena inte går att jämföra med tidigare år. I 
analysdelen sammanvägs skolenkäten, antal kränk-
ningsärenden och måluppfyllelse, eftersom de är sam-
spelande delar av elevernas skoldagar. 

Från och med läsåret 2021/2022 redovisas endast 
resultaten från elever i årskurs 2. Resultatet måste 
hanteras med viss varsamhet, eftersom det grundas på 
en liten population. 

Gymnasieskola 
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Värdet för trygghet var fortfarande högt och det för 
studiero ökade väsentligt, medan värdet för stimu-
lans och inflytande var särskilt lågt för flickor på SG/ 
Broby. Arbetet med studiero var prioriterat vid SG/ 
Södra Viken under läsåret. När det gäller inflytande 
varierar det mellan skolorna och SG/Broby hade ett 
lägre resultat. När det gäller stöd låg båda skolorna 

relativt lågt, vilket är särskilt intressant när det gäller 
SG/Broby, där undervisningsgrupperna är förhållan-
devis små. 

Vad gäller anmälda kränkningar var värdet mycket 
lågt vid båda skolorna och bör inte ha påverkat utbild-
ningen i hög grad. 

Antal kränkningsärenden gymnasieskolan 

Läsåret 21/22 Flicka Pojke Totalt Läsåret 20/21 Flicka Pojke Totalt 

Totalt utsatta 2 5 7 Totalt utsatta 3 4 7 

Totalt utsättare 3 11 14 Totalt utsattare 0 8 8 

Tabell 20: Kräkningsärenden Källa: Draftit 

Analys 
Det statistiska underlaget är litet. Det innebär att 
resultaten kan variera stort mellan åren och påverkas 
mycket av enstaka elevers resultat. Andelen flickor var 
endast 31 procent. De yrkesförberedande program-
men är av tradition mer attraktiva för pojkar. Flera 
insatser har gjorts för att bryta de könsbundna valen 
utan att andelen flickor ökat markant utom på fordons- 
och transportprogrammet. Transportfackens yrkes- 
och arbetsmiljönämnd (TYA) har länge verkat för att 
främja kvinnors möjligheter och förutsättningar till 
arbete i tung yrkestrafik. Även inom skogsnäringen 
arbetar facken för att fler kvinnor ska utbilda sig och 
få jobb, men de har inte nått lika långt. 

Högre värden på inflytande och särskilt stöd 
skulle kunna bidra till högre måluppfyllelse. 
Kränkningsärendena påverkade i ringa grad, eftersom 

de var mycket få. Lärmiljön vid de yrkesförberedande 
utbildningarna är mer anpassad till majoriteten, det 
vill säga pojkarna. Det kan vara en orsak till att pro-
grammen har svårt att rekrytera flickor. På industri-
programmet grafisk produktion är däremot flickorna i 
majoritet. 

Vid SG/Södra Viken nådde flickorna färre god-
kända betyg i flera yrkeskurser vid båda programmen. 
Skolan ska analysera och åtgärda det till hösttermi-
nens start. En faktor som kan spela roll är att ha höga 
förväntningar på samtliga elever. 

Det är centralt att stimulera eleverna på yrkes-
förberedande program till studier för att de ska nå 
målen i högre grad. De behöver också känna sig 
mer delaktiga. Samarbetet mellan lärare i gymnasie-
gemensamma ämnen och karaktärsämnen måste öka. 
Det har visat sig vara en framgångsfaktor för två av 
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Elever Flickor 

årskurs 2 SG/ 

Broby 

Flickor 

årskurs 2 SG/ 

Södra Viken 

Pojkar 

årskurs 2 SG/ 

Broby 

Pojkar 

årskurs 2 SG/ 

Södra Viken 

Samtliga 

årskurs 2 

Information om utbildningen 5,6 6,6 6,4 7,2 6,7 

Stimulans 5,5 7,2 6,4 7,2 6,8 

Stöd 6,0 6,6 6,6 7,3 6,9 

Kritiskt tänkande 6,9 6,2 6,5 7,1 6,8 

Bemötande – lärare 6,6 8,1 7,8 8,8 8,2 

Bemötande – elever 7,9 7,5 7,6 8,6 8,2 

Infytande 4,9 6,5 6,3 7,1 6,5 

Studiero 8,3 7,3 8,0 7,4 7,7 

Trygghet 8,8 8,5 9,0 9,5 9,1 

Förhindra kränkningar 5,9 7,0 6,4 7,9 7,3 

Elevhälsa 5,9 7,9 7,3 7,9 7,5 

Tabell: 19 Källa: Skolinspektionen 
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de yrkesförberedande programmen. Det är viktigt 
att eleverna kan sätta in sin utbildning i större sam-
manhang och se hur delar spelar roll för hel heter. 
Samarbetet vid SG/Södra Viken mellan engelsk-
läraren och lärare i karaktärsämnen genom tvålärar-
system med en lektion per vecka gjorde att resultatet i 
engelska ökade markant. Läsåret 2021/2022 nådde 77 
elever av 80 minst betyget E. 

Samarbetet med yrkesbranscherna är betydelse-
fullt. Arbetet med att vidareutveckla praktik på samt-
liga program (utom samhällsprogrammet) har varit en 
framgångsfaktor. Ett digitalt system för arbetsplats-
förlagt lärande (APL) utarbetades för att underlätta 
samarbetet elev-handledare-skola. 

Pandemin med distansstudier, hög frånvaro och 
svårigheter att komma ut på praktik drabbade elev-
erna såväl kunskapsmässigt som socialt. Vid SG/ 
Södra Viken präglade därför ett gediget värde-
grundsarbete läsåret. Med ökad psykisk ohälsa bland 
eleverna blev behovet av elevhälsopersonal och men-
torsstöd tydligt på båda skolorna. Stödresurser är 
mycket  efterfrågade. 

Mentorskapet på SG/Södra Viken förändrades med 
tätare kontakt mellan elev och mentor. På SG/Broby 
är undervisningsgrupperna så pass små att elever och 
lärare har nära kontakt. Stöd går att få under lektions-
tid på annat sätt än i stora elevgrupper. Båda delarna 
ledde till större trygghet. 

Eleverna visade ett relativt lågt resultat för del-
aktighet. Lärarna anser att det är viktigt att visa elev-
erna vad inflytande kan vara, i vilka sammanhang det 
finns och vilka frågor som hör hemma i vilka forum. 

Båda skolorna behöver se över och förbättra stö-
det till elever i behov. Det handlar om hur resurser 
används effektivt, schemaläggs och hur stöttning eller 
läxhjälp används på ett mer strukturerat sätt. 

För att nå högre grad av jämställdhet behöver sko-
lorna göra individ- och gruppnära anpassningar av 
verksamheten. Lärare och elevhälsa är där huvudaktö-
rer. Studieresultaten och hur eleverna upplever arbets-
miljö och påverkansmöjligheter visar att täta, forma-
tiva utvärderingar leder till att eleverna blir delaktiga 
i planeringen. Pedagogerna måste visa att de har höga 
förväntningar på elevernas delaktighet, ansvar och 
måluppfyllelse oavsett kön eller bakgrund. När det 
lyckas, avspeglar det sig i högre måluppfyllelse och 
höga värden på skolenkäten. 

I och med det utökade elevintaget vid fordons- och 
transportprogrammet behövs ett nytt elevhem vid SG/ 
Södra Viken. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse  
Samarbetet mellan studievägledarna och branscherna 
ska fortsätta för att bryta de könstraditionella valen. 

Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt fortgår och förbättras genom skolornas 
utvecklingsgrupper. Ändrade kursplaner gör kollegialt 
lärande  nödvändigt. 

Skolornas värdegrundsarbete samt anmälan och 
utredningar av kränkande behandling behöver struk-
tureras och dokumenteras. 

Gymnasieskola 
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Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolan är avsedd för elever som inte  
bedöms kunna nå gymnasieskolans kunskapskrav på  
grund av att de har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Gymnasiesärskolan består av nationella och indi-
viduella program där eleverna läser ämnen eller ämnes-
områden. Efter ett avslutat nationellt eller individuellt  
program utfärdas ett gymnasiesärskolebevis. I gym-
nasiesärskolan får eleverna som läser ämnen betyg på  
varje avslutad kurs och på gymnasiesärskolearbetet. 

Gymnasiesärskolan i Sunne erbjuder två nationella 
program: fordonsvård och godshantering (FG) samt 

skog, mark och djur (SMD). Eleverna kommer från 
hela regionen. Läsåret 2021/2022 tillhörde 17 elever 
gymnasiesärskolan. 

Utbildningen är samlokaliserad och verksamhets-
integrerad med SG/Södra Viken. Lokaler och utrust-
ning är gemensamma för gymnasieskolan och gym-
nasiesärskolan, vilket ger goda förutsättningar för  
samhörighet och samarbete. Liksom gymnasieeleverna  
har eleverna i gymnasiesärskolan skarpa uppdrag ute  
i samhället. Det kan gälla såväl privat som kommunal  
verksamhet. 

Måluppfyllelse och analys 

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Eleverna ska uppleva att de är delaktiga i planeringen 

av undervisningen samt värdegrundsarbetet genom  

exempelvis framtagande av skolans årliga plan mot 

kränkande behandling (Likabehandlingsplan) 

•  Eleverna ska uppleva hög kvalitet av utbildningen 

utifrån såväl lärande som personlig utveckling samt  

trygghet och studiero  

•  Undervisningen ska vara upplagd så att elever som, 

i något/några ämnen, kan nå betyg inom ramen för 

gymnasieskolan, har möjlighet att göra det 

•  Utvärderingar  

•  IUP 

•  Utvecklingssamtal 

Upplevd kvalitet 

•  Eleverna får hjälp i skolarbetet 

•  Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning 

•  Eleverna har studiero på lektionerna 

•  Eleverna känner sig trygga 

•  Vuxna reagerar om någon elev far illa 

•  Utvärderingar 

•  IUP 

•  Utvecklingssamtal  
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I gymnasiesärskolan är APL-platser mycket viktiga
för introduktion till arbetslivet. Alla APL-handledare 
har dokumentationsansvar. Arbetslaget har arbe-
tat långsiktigt för att skapa bra APL-platser som kan 
avsätta tid och stöd för eleverna och som har förstå-
else för deras funktionsvariationer. Skolan har ett väl 
utvecklat samarbete med kommunens arbetsmark-
nadsenhet för APL och studiebesök. 

Planeringen av elevernas olika mål påbörjas i års-
kurs 3, då den första kartläggningen sker i samråd  
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, habili-
teringen, psykiatrin, god man och LSS i elevens hem-
kommun. Planeringen fördjupas i årskurs 4. För att  
kontakterna och planeringen för utslussning ska fung-
era med övriga myndigheter och hemkommunen, har  
SG/Södra Viken en lärare med särskilt ansvar för kon-
takt, kommunikation och planering med alla instanser. 

MÅL RESULTATINDIKATORER 

Måluppfyllelse 

•  Samtliga elevers resultat ska öka över tid och då visa 

sig genom ökade meritvärden inom samtliga ämnen 

•  Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas 

så långt att de når sin fulla potential och får betyg i 

samtliga ämnen 

•  Utbildningen ska vara utvecklande och leda till arbete 

eller stimulera till andra/vidare studier 

•  Elevernas måluppfyllelse 

•  IUP 

Upplevd kvalitet 

•  Eleverna har god förståelse av vad de ska kunna för att 

nå kunskapskraven  

•  Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer 

• Utvärderingar 

Gymnasiesärskola 
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Resultat och analys 
Undervisningen är i stor utsträckning individanpas-
sad. Lärartätheten är hög, med drygt 1 lärare per 
3  elever. När det ges möjlighet deltar gymnasiesär-
skolans elever i karaktärsämnesundervisningen. Det 
gäller främst programmet för skog, mark och djur i 
årkurs 1, men förekommer även i årskurs 2 och 3. 

Undervisningen tar sin utgångspunkt i språk-
utvecklande arbetssätt med fokus på att stärka elever-
nas läs- och skrivutveckling. 

Utbildningstiden för gymnasiesärskolan är fyra 
år, vilket ger längre tid att lära och förbereda sig för 
arbetsmarknad och samhällets förväntningar och 
krav. Eleverna i särskolan behöver mycket individuell 
undervisning och handledning. Under läsåret kunde 
färre lokaler användas, och undervisning i mindre 
grupper kunde inte genomföras i önskad omfattning. 

I de gymnasiegemensamma ämnena genomförs en 
del kurser årskursvis och en del årskursöverskridande, 
för att anpassa undervisningen. Måluppfyllelsen för 

kunskapsutveckling var god och majoriteten av elev-
erna fick betyg i samtliga ämnen. 

Lärarna genomförde kompetensutveckling i låg-
affektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. 
Målet var att göra lärarnas bemötande av eleverna 
ännu bättre, så att de känner trygghet med varandra. 
Det bör leda till högre måluppfyllelse. 

Biträdande rektor arbetar sedan mitten av vårter-
minen särskilt med gruppen, vilket ska skapa trygghet 
hos personalen och i förlängningen eleverna. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Verksamheten måste fortsätta att dokumentera de stu-
derandes utveckling och lärprocesser, för att under-
visningen ska kunna förbättras på både individ- och 
gruppnivå. 

Det är viktigt att samarbetet mellan studie- och  
yrkesvägledaren och eleverna leder till att de förstår för  
vad de behöver lära sig inför vidare studier och yrke. 



Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen ska göra det möjligt för eleverna 
att få arbete eller fortsätta studera. Den är även en 
viktig del i att förebygga arbetslöshet och minska ris-
ken för utanförskap. 

Målgruppen är heterogen och de studerandes mål 
med utbildningen varierar. Därför ska den utgå från 
individens behov och förutsättningar, och kan variera 
både till längd och innehåll. 

Utbildning bedrivs 
•  på grundläggande nivå 
•  på gymnasial nivå 
•  som särskild utbildning för vuxna på grundläg-

gande nivå 
•  som särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 
•  i svenska för invandrare. 

Nyckeltal 

Grundläggande vuxenutbildning 2021 2020 2019 

Antal elever i kommunal grundläggande vuxenutbildning hemkommun 51 30 29 

Gymnasial vuxenutbildning 2021 2020 2019 

Antal elever i kommunal gymnasial vuxenutbildning hemkommun  273 340 246 

Sf 2021 2020 2019 

Antal elever i sf-utbildning 120 118 122 

Tabell 21: Nyckeltal vuxenutbildningen Källa: Kolada 
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Resultat och måluppfyllelse  
Verksamheten präglades till stor del av covid-19-pan-
demin. Den påverkade schema och gruppstorlek och 
under perioder bedrevs undervisningen helt eller del-
vis på distans. 

Hösten 2021 slogs vuxenutbildningen samman  
med gymnasieskolan SG/Broby. Verksamheten har  
en rektor med övergripande ansvar och en biträdande  
rektor med huvudansvar för vuxenutbildningen.  
Gymnasiet, sfi och komvux har olika målgrupper  
och delvis olika styrdokument. Genom gemensam  
personal ökade samverkan. Vuxenutbildningen hade  
utbildningar i egen regi inom vård och omsorg, indu-
stri, ekonomiassistent, sfi och särskild utbildning  
för vuxna. Såväl när- som distansstudier förekom på  
samtliga inriktningar.  

För övrig utbildning i enstaka kurser eller yrkes-
program anlitades i huvudsak externa aktörer som 
Hermods och Astar. 

Majoriteten klarade sina kurser. De som avbröt sina 
studier gjorde det på grund av föräldraledighet, sjuk-
skrivning, flytt eller arbete. 

Verksamheterna anpassade sig till arbetsmarkna-
den och sviterna efter pandemin hos företag och invå-
nare. Regeringen utlyste nya uppdrag som till exem-
pel  En sammanhållen utbildning för nyanlända med 
utbildningsplikt och Validering för kompetensför-
sörjning och livslångt lärande. Intresset för grund-
läggande vuxenutbildning, yrkesutbildningar och 
enstaka kurser ökade något. Kommunen startade 
Äldreomsorgslyftet, där ett femtontal sjukvårdsbiträ-
den läste klart till undersköterska. 

Det ökade söktrycket innebar att utbildningen  
tilldelades hela det ansökta statsbidraget. På grund  
av pandemin utgick medfinansieringskravet. De  
extra ekonomiska resurserna riktades till elever i  
behov av extra stöttning i form av coach, språkstöd,  
lärare i kombinationsutbildningarna samt upprust-
ning av salar, uppehållsrum, personalrum och it-
uppdatering. 

Samverkan med arbetsmarknadsenheten, 
Arbetsförmedlingen samt individ- och familjeomsor-
gen ökade, vilket gav större möjligheter att anpassa 
utbildningarna efter de sökandes behov. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fick ett till-
fredsställande resultat i den senaste enkäten. 
Personalen försökte synliggöra och förbättra arbets-
miljöarbetet, så att eleverna ska få möjlighet att 
påverka sin utbildning. En blankett för kursutvärde-
ring håller på att tas fram, liksom en elevenkät. 

Skolenkäten för personal besvarades av lärarna vid 
både sfi och lärcenter. Förra gången svarade alltför få, 
så en direkt jämförelse går inte göra utom på områ-
det ledarskap. Värdet för pedagogiskt ledarskap ökade 
till 7,6 (5,4) och för utveckling av utbildningen till 7,8 
(6,2). Övriga värden i personalenkäten ligger ganska 
högt, utom när det gäller att eleverna ska förstå vad de 
ska kunna för att uppnå kunskapsresultaten. Den bris-
tande förståelsen berodde på att eleverna hade andra 
modersmål än svenska. 

Analys 
Antalet sökande till grundläggande vuxenutbildning 
nära fördubblades. Gymnasiekurserna var i stort sett 
oförändrade. Sfi minskade något och nästan en tredje-
del av eleverna avbröt sina studier. I takt med att pan-
demin klingade av ökade efterfrågan på arbetskraft, 
vilket ledde till minskat intresse för studier. 

Avbrotten på kurser eller avslutade kurser med icke 
godkänt i allmänhet minskade. Anledningen tros i hög  
grad vara insatser som individuellt stöd från lärare på 
plats, studiecoach och elevhälsoarbetet. 

Lärarnas tillgänglighet ökade genom att hand-
ledningen utvidgades. Personalen vistades i större 
utsträckning bland eleverna. Förutsättningarna för 
adekvat stöd ökade och måluppfyllelsen med det. 
Funktionen studiecoach var uppskattad av elever som 
behövde extra stöttning vid kursstart, i ämnen eller 
vid digital hantering. Eleverna nådde högre målupp-
fyllelse och flera gick till vidare studier eller arbete. 

Många hade ett annat modersmål än svenska – 
framför allt i vård- och omsorgsutbildningen. Flera 
hade inte gått grundskolan i Sverige och deras för-
kunskaper varierade. Det är viktigt att lärarna arbetar 
språk- och kunskapsutvecklande för att eleverna ska 
lyckas med sina studier. 

Personalenkätens högre värden för pedagogiskt  
ledarskap och utveckling av utbildningen är resulta-
tet av strukturförändringar som nya policyer, rutiner,  
administration och av personalträffar en gång i veckan.  

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Utbildningarna behöver anpassas mer till målgrup-
pen och arbetsmarknadens behov. Kännedomen om 
vuxenutbildningen kan öka genom exempelvis uppsö-
kande verksamhet och webbplatser. Samverkan med 
arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och 
individstöd behöver intensifieras. För att möta kravet 

Vuxenutbildning 
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på en sammanhållen utbildning bör sfi organiseras 
om. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska 
tillämpas i all undervisning. Kvalitetsarbetet behö-
ver bedrivas systematiskt och rutiner utarbetas för att 
användbar statistik ska bli tydlig. 

Komvux som särskild utbildning för 
vuxna 
Verksamheten är lokalintegrerad med lärcenter, där 
eleverna har sin undervisning i samma lokaler som 
övrig vuxenutbildning. 

I samverkan med de dagliga verksamheterna 
bedrivs uppsökande verksamhet för den aktuella mål-
gruppen. 

Gruppen bestod av fyra studerande. Alla hade sina 
studier inom komvux som särskild utbildning för 
vuxna på grundläggande nivå. 

Resultat och måluppfyllelse 
Under pandemin genomfördes utbildningen på dis-
tans. När distansundervisningen avbröts hade elev-
erna svårt att ställa om till närstudier och frånvaron 
ökade. Eleverna har individuellt anpassade lärome del 
och visade trots distansundervisning och frånvaro 
tydlig progression. 

Verksamheten hade nära samarbete med LSS och 
daglig verksamhet. 

Analys 
Anpassade läromedel och digitala hjälpmedel för visu-
ellt stöd ökade måluppfyllelsen för elever med låg 
eller ingen läs- och skrivförmåga. 

Återgången till närstudier gjorde att eleverna 
kunde delta i ett sammanhang på ett helt annat sätt än 
vid distansstudierna. Längre studieuppehåll försvårar 
för eleverna att se sin egen kunskapsprogression. 

Vuxenpedagogiken för elever med funktionsvaria-
tion belyser vikten av konkret undervisning som ska-
par sammanhang. Det är viktigt för eleverna att mötas 
och få utrymme för erfarenhetsutbyte. 

Utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse 
Utveckla arbetet med alternativ kommunikation, 
exempelvis tecken som stöd. 

Öka elevernas självständighet genom praktik och 
yrkesvägledning. 
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Prioriterade utvecklings- 
och förbättringsområden 
2022/2023 
I enlighet med resultaten planeras insatser på nedan-
stående utvecklings- och förbättringsområden. 
•  Införa kompetensförsörjningsplanen för att rekry-

tera och få lärare att stanna samt identifiera kom-
petensutvecklingsbehov på organisations-, grupp- 
och  individnivå. 

•  Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbe-
tet genom uppföljning, analys och dokumentation 
av skolchefens kvalitetsdialoger med skolledarna. 

•  Fortsätta förbättra huvudmannens och enheter-
nas kontinuerliga uppföljning och analys av insat-
ser, resursfördelning och åtgärder i förhållande 
till  resultaten. 

•  Fortsätta utveckla kunskaper och kompetenser 
för att bedöma och analysera den egna verksam-
hetens förmåga till måluppfyllelse i både förskola 
och  fritidshem. 

•  Utveckla och förbättra ledarskapet på alla nivåer. 
•  Sträva efter att minska barngruppernas storlek i 

förskolan.  

•  Förbättra lärarnas kompetens i tidig läs- och 
skrivutveckling i enlighet med räkna-, skriva-, 
läsagarantin och kommunens läsplan. 

•  Utveckla undervisningen för barn och elever med 
annat modersmål. 

•  Förbättra arbetet med extra anpassningar och sär-
skilt stöd i enlighet med Skolverkets nya riktlinjer. 

•  Fortsätta arbetet med alternativ kommunikation 
och tydliggörande pedagogik i form av metod-
utveckling, tillgängliga lärmiljöer och förhåll-
ningssätt.  

•  Fortsätta fokusera på elevernas delaktighet och 
inflytande. 

•  Förbättra värdegrundsarbetet samt det främjande 
och förebyggande elevhälsoarbetet. 

•  Främja skolnärvaro. 
•  Fokusera på övergångar mellan skolformer och 

stadier för att stödja barns och elevers progression 
i lärande och utveckling. 

Prioriterade utvecklings- och förbättringsområden 2022/2023 
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