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Sammanfattning
Alla som arbetar med utbildning har som uppgift
att ge förutsättningar för barn och elever att utvecklas så långt som möjligt och ge dem redskap, så att
de ska fortsätta att vilja utvecklas och lära hela livet.
Det gemensamma uppdraget är även att förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna, de
grundläggande demokratiska värderingarna vårt samhälle vilar på samt respekt för allas lika värde och vår
gemensamma miljö. Den höga kompetens och det stora
engagemang som finns i Sunne kommun är en bra
grund för att verksamheterna ska lyckas genomföra
uppdraget. Kommunen har många utmaningar som
på olika sätt påverkar genomförandet och resultaten.
Huvudmannens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet visar att det behövs tydligare fokus på vad som
påverkar resultaten – negativt som positivt – och vilka
effekter insatser och åtgärder får.
Kvalitetsrapporten visar att det finns flera områden
som kan utvecklas vidare för att utbildningen ska fullgöra uppdraget på bästa sätt. Med all säkerhet påverkar covid-19-pandemin resultaten hos både elever och
personal. Vilken inverkan pandemin får går inte att
säga ännu. Det man säkert kan säga, är att det digitala
lärandet ökat markant och att vissa elever därför lyckats
bättre med sina studier. Det ska beaktas i framtida planerings- och utvecklingsarbete.
Rektors pedagogiska ledarskap är ytterst viktigt för
en utbildning i utveckling. Kollegialt lärande genom skolchefens kvalitetsdialog stärker den enskilda rektorns
arbete och därmed hela utbildningen. Kvalitetsdialogerna
ska fortsätta att utvecklas genom att fokusera på analys
av resultaten i förhållande till enheternas, barnens och
elevernas förutsättningar och behov.
I både huvudmannens och enheternas utvecklingsplaner ska konkreta och relevanta insatser och åtgärder
formuleras samt förhållnings och arbetssätt beskrivas
med utgångspunkt i behovsanalyser.
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Elevhälsans förebyggande, främjande och åtgärdande arbete ska bli synligt och inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. God tillgång till och hög
kvalitet på den samlade elevhälsan utgör en viktig
faktor för elevernas måluppfyllelse. Elevhälsans främjande och förebyggande arbete ska analyseras i förhållande till barns och elevers lärande och utveckling.
Måluppfyllelsen för meritvärden i årskurs 9 ska
fortsätta att öka och stabiliseras i nivå med minst förväntat läge. Behörigheten till nationella gymnasieprogram ska höjas och ligga minst i nivå med riket.
En hög måluppfyllelse i grundskolan och gymnasieskolan grundläggs i de tidiga förskole- och skolåren.
Det är nödvändigt att fortsätta det systematiska arbetet med språkutveckling i förskolan, läsinlärning i de
tidiga skolåren och att garantera att alla elever får det
stöd de behöver i sin utveckling. Stödinsatser ska följas upp och utvärderas för att man ska kunna se till att
stödet får önskvärda effekter.
Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov
ska i större utsträckning användas för att utveckla
undervisningen. Analyser av resultat från bedömningsmaterialen ska leda till att undervisningen hjälper alla elever att nå sin fulla potential. Läsa-, skriva-,
räknagarantin ska gälla och den kommunövergripande
läsplanen följas.
Utvecklingssatsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, gör att huvudmannen
har höga förväntningar på pedagoger och skolledare

och på att det sker progression i kunskapsutvecklingen för alla barn och elever. Nästa steg i processen
är att se till att varje lärare förändrar och utvecklar
sin undervisning efter barns och elevers behov och
erfarenheter.
Andelen elever med annat modersmål än svenska
varierar mellan några och 30 procent på skolenheterna. En förutsättning för att kunna ta emot och
undervisa flerspråkiga elever är att skolan har lärare
med kompetens i vad det innebär att lära på ett annat
språk än sitt modersmål. Arbetet med modersmålsstöd, modersmålsundervisning, studiehandledning
och svenska som andraspråk ska utvecklas för att de
flerspråkiga eleverna ska lyckas med sin utbildning.
Trygghet är en grundläggande faktor för framsteg. Arbetet med normer och värden enligt ett
norm kritiskt förhållningssätt ska fördjupas och
intensifieras för att både pojkar och flickor ska ha
lika villkor och förutsättningar för lärande och
utveckling. Värdegrundsfrågorna ska fortsätta att
ägnas stor uppmärksamhet på alla nivåer.
De viktigaste förutsättningarna för att eleverna
ska känna lust att gå till skolan och vara trygga, uppkommer i det dagliga samspelet mellan eleverna och
personalen under såväl lektions- som rasttid. Det skapar ömsesidig respekt och förtroende, vilket är grunden för ett positivt psykosocialt klimat. Det är ytterst
viktigt att främja skolnärvaro och elevernas reella delaktighet och inflytande.
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Inledning
Uppgiften är att ge de bästa förutsättningarna för
utbildning och lärande, så att varje barn och elev ska
kunna nå sin fulla potential. Tre kvalitetsområden är
särskilt viktiga för ökad kvalitet i undervisningen:
kunskapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och ledarskap. Forskning visar, att avgörande för att barn och
elever ska lyckas i lärandet, är att undervisningen
utvecklas. Rektors pedagogiska ledarskap behöver
inriktas på att, med undervisningen i centrum, skapa
förutsättningar för förskollärares och lärares samarbete samt på att delta i och leda samtal om undervisning och lärande.
Den samlade kvalitetsrapporten för utbildningsverksamheterna i Sunne kommun redovisar analyser och utvecklingsbehov för respektive skolforms
prioriterade mål och resultat samt för gemensamma
verksamhetsmål som huvudmannen identifierat.
Kvalitetsrapporten lyfter fram och analyserar såväl
framgångsfaktorer som brister, för att ge alla barn och
elever största möjliga förutsättningar att lyckas.

Rapportens omfattning
Kvalitetsrapporten följer kravet på dokumentation som
anges i Skollagen (2010:800) kapitel 4 Kvalitet och
inflytande (6 §.) Enligt 3 § ska ”varje huvudman inom
skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Kvalitetsrapporten är verksamhetens dokumentation, där varje enskild medarbetares bidrag till
barns och elevers lärande och utveckling blir synligt.

Inledning
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Organisation

Sunne kommuns utbildningsorganisation är samlad
i verksamheten Lärande och utbildning. Kommunen
har 12 förskolor, 8 grundskolor och 2 gymnasieskolor.
Förskolorna är indelade i tre rektorsområden, grund-

skolan i tre och gymnasiet i två. Nedanstående tabell
redovisar antalet barn och elever i förskola, fritidshem
och grundskola samt grundsärskola.

Verksamhet

Antal barn/elever

Antal barn i egen kommunal förskola
Antal barn i fristående eller annan kommuns förskola
Antal elever i förskoleklass i egen kommunal verksamhet
Antal elever i förskoleklass i fristående eller annan kommuns verksamhet
Antal elever i egen kommunal grundskola
Antal elever i fristående grundskola i kommunen
Antal elever i annan kommuns grundskola
Antal elever i egen kommunal grundsärskola
Antal elever i egen kommunal fritidshemsverksamhet
Antal elever i fristående fritidshemsverksamhet
Antal elever i annan kommuns fritidshemsverksamhet

15 okt 2020
619
39
126
14
1 145
55
25
16
461
47
10

Tabell 1: Nyckeltal förskola och grundskola Källa: Egen statistik

Kommunen har två gymnasieskolor som tillsammans
erbjuder fem nationella program och de olika introduktionsprogrammen. År 2020 studerade drygt hälften av kommunens gymnasieelever i någon annan

kommuns eller i fristående gymnasieskolor. I kommunens egna gymnasieskolor studerade 165 elever från
andra kommuner.

Verksamhet
Antal elever i gymnasieskola, folkbokförda i Sunne kommun
- Varav i fristående eller annan kommuns gymnasieskola
Antal elever i egen gymnasieskola
- Varav från annan kommun
Antal elever i egen kommunal gymnasiesärskola
- Varav från annan kommun
Antal elever i annan kommuns gymnasiesärskola

Antal elever 15 okt
2020
436
239
362
165
17
10
1

Tabell 2: Nyckeltal gymnasieskolan Källa: Kolada, egen statistik
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Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp
genom en kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respektive verksamhet. Verksamheternas årshjul följer årshjulet för bildningsutskottet. Det ska underlätta
planering och ge framförhållning, men också visualisera ett naturligt samband mellan planering och uppföljning av arbetet i verksamheterna. Det förstärker
känslan av att allt hänger ihop och samlas på ett och
samma ställe. Med hjälp av kvalitetshjulet följs nationella och verksamhetsvisa mål kontinuerligt upp, liksom nyckeltal och aktiviteter. I slutet av läsåret genererar uppföljningen verksamhetens kvalitetsrapport.
Föreliggande rapport handlar om utbildningen från
förskola till och med vuxenstudier.
Underlaget för den årliga kvalitetsrapporten på
huvudmannanivå utgörs av analyser och resultat av
läsårets verksamhetsmål och utvecklingsområden.
Verksamhetsplaneringen görs i ett första 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 utvecklingsområden för varje
läsår i enlighet med enhetens kvalitetsanalys och
verksamhetsplanens prioriterade områden.
Arbetsplanen utformas så att den fungerar som ett
verktyg och är en bärande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplanen 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 att verksamheterna utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med höga förväntningar
på både barn, elever och personal genom hela utbildningen, förväntas måluppfyllelsen öka.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet syftar till att utveckla utbildningar
med hög kvalitet. Det kräver samsyn runt mål, men
framför allt om processer för att nå målen och om
de analyser som ska ligga till grund för förbättringsarbetet. Utbildningen har de senaste åren genomfört
olika insatser av generell karaktär, vilket SKUA är ett
exempel på, som gett effekter på elevernas resultat.
Det finns dock skillnader i resultaten och resultat som
inte förbättrats genom insatserna. Insatser och åtgärder behöver därför också vara riktade till de områden,
elevgrupper och/eller enheter där behoven finns.
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Omvärld och påverkan

Pandemin har givetvis påverkat verksamheterna.
Under läsåret undervisades majoriteten av gymnasieeleverna på distans. Även i grundskolan förekom
distansundervisning i varierande grad. Det påverkade
arbetsmiljön för både elever och lärare. I vilken grad
det påverkat kunskapsutvecklingen är det för tidigt
att säga. Vad gäller betygen gav det inte något större
utslag. Rektors pedagogiska ledarskap var en utmaning under pandemin, då den innebar mindre nära
kontakt med verksamheterna, vilket är viktigt för att
behålla kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten.
Verksamheten påverkas av statsbidrag som finns
att söka i olika områden. Det som haft störst inverkan
är det som heter Likvärdig skola, som är baserat på
socioekonomiska faktorer och som får användas efter
kommunens behov. Summan som tilldelas en kommun
baseras på vårdnadshavarnas utbildningsnivå, året
när eleven invandrade till Sverige, vårdnadshavarnas
inkomst, elevens kön, ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare, om eleven är folkbokförd på samma
adress som båda vårdnadshavarna, antal syskon som
är folkbokförda i hemmet och socioekonomisk status
på bostadsområdet där eleven är folkbokförd. För att
göra bidragsramarna mer långsiktigt stabila används
genomsnittet av elevantalet de tre föregående åren.

Både nationellt och lokalt är kompetensförsörjning fortfarande ett problem. Det gäller alla yrken i
denna rapport. När det gäller vissa av de pedagogiska
yrkena finns ett minskat söktryck till högskolans
utbildningar, vilket påverkar kommunen i framtiden.
Andelen behöriga lärare i grundskolan har minskat
sen 2020 och det blir allt svårare att rekrytera lärare.
Vad gäller förskolan har kommunen dock rikets högsta behörighetsgrad. En bidragande orsak till det är
möjligheten till utbildning på distans via kommunens
lärcenter.
Huvudmannens kompensatoriska uppdrag kommer till uttryck på flera sätt i skollagen och är tätt
sammanflätat med barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Mer specifikt anger skollagen 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 familjebakgrunden 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.

utbildningsnivå

Kommunen
Andel elever, Merit

Behörig till

2019/2020

procent

värde

yrkesprogram, procent

värde

yrkesprogram,

åk 9

procent

åk 9

procent

Föräldrars

Riket
Andel elever, Merit

Behörig till

Förgymnasial eller
gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning

49,6
50,4

200,1
254,7

74,2
~ 100

42,2
57,8

199,3
249,6

75,9
92,8

Tabell 3: Föräldrars utbildningsnivå Källa: Siris
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Sunne har något större socioekonomiska utmaningar
än liknande kommuner. Statistiken beräknas också
på relativt få elever och enstaka individers måluppfyllelse kan ge stort utslag. Därför kan statistiken
skifta stort mellan åren och olika skolor. Därför behö-

ver fokus ligga på progression för varje skola, men
också för hela kommunen. SKR räknar ut ett förväntat värde, det vill säga de resultat en kommun kan förvänta sig med hänsyn tagen till de socioekonomiska
förutsättningarna.

2020
Behörighet till gymnasiet, procent
Nått kunskapskraven i alla ämnen, procent
Meritvärde
Tabell 4: Behörighet till gymnasiet, meritvärde Källa: Kolada

Omvärld och påverkan

Förväntat värde
87,6
78,6
233,8

Reellt värde
86
76,7
232,8
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Mål och insatser läsåret
2020/2021
De kommunpolitiska utbildningsmålen kategoriseras
i tre övergripande utvecklingsområden. I kunskapsutveckling följs och analyseras kontinuerligt arbetet
med ämnesspecifika förmågor i förskolan, elevernas
resultat på nationella prov och betyg, måluppfyllelsen enligt kunskapskraven samt meritvärde och behörighet till vidare studier. Tillgänglig lärmiljö innebär för utvecklingsarbetet att följa upp och analysera
arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro, vidare hur
man förbättrar flerspråkiga elevers lärande och elevernas delaktighet i att utveckla undervisningen. I ledarskap innebär arbetet att utveckla rektors pedagogiska ledarskap och ge förutsättningar för det samt att
utveckla lärares ledarskap i barngruppen, klassrummet och vidare i undervisningen. I resultatredovisningen för fritidshemmet, grund- och gymnasieskolan
har dimensionen upplevd kvalitet lagts till. Här handlar det om personalens, elevens och vårdnadshavarens
synpunkter som framkommer i skolenkäten.
För att öka måluppfyllelsen identifierades följande
mål och förbättringsarbete för läsåret 2020/2021.

Kunskapsutveckling
Alla barn och elever har rätt till utbildning med hög
kvalitet för att utveckla förmågor och kunskaper. Det
är en förutsättning för att de ska klara vidare studier
och kommande arbeten. Utbildningen på alla nivåer
ska ha de bästa villkoren för barns och elevers lärande
och kunskapsutveckling. Barn och elever ska ständigt
gå framåt i lärandet. Verksamheterna ska också se till
att varje barn och elev utvecklar tilltro till sin egen
förmåga att lära.
Uppföljning av progression i lärandet och kunskapsresultat sker systematiskt och följer verksamheternas arbetsplaner.

Utveckling av undervisningen
I verksamheterna finns 21 förstelärare, vars huvuduppdrag är att hålla sig à jour med forskning och övergripande skolutveckling samt sprida rön till övriga
lärare. Förstelärarna ska också analysera resultat,
driva arbetslagsutveckling, hålla i handledning och
mentorskap av nyutbildade samt ge föreläsningar och
workshops på studiedagar och vid arbetslagsträffar.
De deltar även tillsammans med rektorer och andra
pedagoger i olika utvecklingsinsatser.
Alla förstelärare arbetade med tydliga och riktade
uppdrag. Uppdragen togs fram i samarbete mellan
rektorer och förstelärare och baserar sig på utvecklingsbehov som respektive enhet identifierade i sin
analys. Uppföljning av arbetet genomförs löpande
med utvärdering i maj och oktober som en del i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Utvecklingen av språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt i undervisningen stöttas av särskilda handledare. Deras uppdrag är både att utbilda nya lärare i
arbetssättet och att stötta processerna i ämnesgrupperna. Samrättning och sambedömning av de nationella proven har skett i flera år för årskurserna 3, 6
och 9 i samtliga ämnen. På grund av covid-19-pandemin och inställda nationella prov gjordes det inte
2020. Samrättningen är en viktig del av kompetens
utvecklingen i bedömningspraktik och en del av arbetet
med undervisningens likvärdighet vid kommunens skolor. Förhoppningsvis kan den återupptas våren 2022.

Tillgänglig lärmiljö
Utbildningen utformas så att barn och elever känner sig delaktiga i sin utbildning, får stöd efter behov
och så att de känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
Målet med en likvärdig skola är att alla barn och
elever ska ges likvärdiga möjligheter till måluppfyl-
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lelse med progression i läroplanernas samtliga delar.
Undervisningen ska anpassas efter individens och/
eller gruppens behov. Undervisningen ska vara trygg,
stödjande och uppmuntrande med variation och utmaningar. Ord som bemötande och allas lika värde är
centrala för en tillgänglig lärmiljö. Den omfattar även
anpassad fysisk ute- och innemiljö.
Eftersom skolan aktivt och medvetet ska påverka
och stimulera eleverna till att omfatta vårt sam hälles
gemensamma värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling, ser huvudmannen ledarskap och tillgänglighet som grunden för
en god lärmiljö.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att förändra och förbättra förskole- och skollokaler efter nya
omständigheter och behov. Byggnader byggs om och
till, ventilation och säkerhet kontrolleras och åtgärdas. Skolornas skyddsombud på såväl elev som pedagognivå är viktiga aktörer för rektorers och huvudmannens möjligheter att utveckla arbetsmiljön.
Systematiska arbetsmiljöronder genomförs och då
dokumenteras både behov och vidtagna åtgärder.
Trygghet, studiero och likabehandling
Systematiskt värdegrundsarbete bedrivs i samtliga
verksamheter och är anpassat efter behov och möjligheter. Arbetet utvärderas av elever och personal
genom skolenkäten samt kränknings- och klagomålsrapportering till huvudmannen.

Mål och insatser läsåret 2020/2021

Som ett led i att förbättra elevernas sociala samspel och skolornas arbete med värdegrundsfrågor, deltar samtliga F–6skolor i Trivselprogrammet för planerade rastaktiviteter. Efter utvärderingar har det visat
sig att eleverna upplever större trygghet på rasterna
och att de har fler att leka med än tidigare. Alla grundskolor har systematiserat sitt utvecklingsarbete för att
främja likabehandling, förebygga kränkningar och
diskriminering samt främja likvärdighet i bemötande.

Ledarskap
Kommunens utbildningar präglas av ett ledarskap
där alla är ansvariga för och delaktiga i barnens och
elevernas lärande, deras måluppfyllelse och skolornas totala resultat. Ett pedagogiskt ledarskap kännetecknas av intresset för och viljan att lära mer om sin
egen, andras och varandras förståelse av uppdraget i
alla led. Det innebär ett förståelsefördjupande, formativt förhållningssätt till lärande. Ledarskapet är relationellt och präglas av höga, positiva förväntningar
och en tro på att alla kan och vill utvecklas. Det handlar också om att förstå hela stöd- och styrkedjan, vilket förtydligas i kvalitetsdialoger mellan skolledare,
lärare och skolchef.
Alla kommunens förstelärare och övriga lärare
med någon form av utvecklingsuppdrag genomförde
en kompetensutveckling i ledarskap tillsammans med
Karlstads universitet.
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Resultat, analys och
utvecklingsområden
Nedan presenteras resultat och analys för de olika
skolformerna samt vad analysen visar för utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse.

Resultat, analys och utvecklingsområden
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Förskola

I Sunne kommun fortsätter förskolan att växa, precis
som i länet och landet. Kommunen har en högre andel
barn 1–5 år inskrivna i förskolan än rikets snitt. Även
om födelsetalet minskade något 2019, visar prognoser för de kommande fem åren att antalet förskolebarn
förblir cirka 700.
Tidigare år har förskolorna i tätorten haft störst efterfrågan, men den ökar nu även i kyrkbyarna. Generationsväxling på gårdarna, inflytt från andra kommuner eller flytt inom kommunen spelar stor roll för
efterfrågan i ytterområdena. Flera vårdnadshavare arbetspendlar till närliggande kommuner. Det påverkar
barnens vistelsetider. Pandemin har lett till ökat flyttande från storstadskommuner och andra EU-länder.

Förskola

I och med att förskolan växer, ökar behovet av förskollärare. Kommunen har i flera år systematiskt
arbetat med att rekrytera och behålla en hög andel
förskollärare. Sunne har fortfarande landets högsta
andel heltidsanställda med förskollärarlegitimation.
Personalomsättningen minskade något under pandemin, vilket är positivt för kontinuiteten i det pedagogiska arbetet.
De relativt låga kostnaderna är en direkt följd av
större barngrupper. I förskolan finns även familje
centralen Pusslet med öppna förskolan, som utökade
sin verksamhet för att möta behovet från främst asylsökande och nyanlända föräldrar.
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Nyckeltal förskola
Förskola
Antal inskrivna barn i förskola totalt i kommunen
Antal barn, 1–5 år
Andel (%) inskrivna av samtliga barn i åldern 1–5 år
Riket
Antal inskrivna barn per årsarbetare
Riket
Heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)
Riket
Antal barn per lärare med förskollärarlegitimation, kommunal regi
Riket
Antal inskrivna barn per barngrupp
Riket
Kostnad kommunal förskola, kr per inskrivet barn
Riket

2020
644
732
88
85
5,9
5,2
78
44
7,6
11,8
16,2
14,8
146 394
160 226

2019
642
712
90
85
6
5,2
76
43
7,8
12,1
16,3
15
151 350
158 177

Tabell 5: Nyckeltal förskola Källor: Skolverket och Kolada

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan utgår
från beskrivningen av verksamhetens förutsättningar
i form av ovanstående nyckeltal, verksamhetens innehåll i form av måluppfyllelse, föräldrars omdömen
samt analys av resultaten och kvarstående ut vecklingsområden. Undervisning i förskolan kan definieras som en målstyrd process, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanen anger
vad som ska uppnås och strävas efter. Hur verksamheten ska utforma undervisningen bestäms av pedagogerna efter barngruppens behov och intressen.
Måluppfyllelsen visar i vilken omfattning undervisningen lett till lärande och utveckling.
Arbetet med normer och värden enligt ett normkritiskt förhållningssätt för att både pojkar och
flickor ska ges lika villkor och förutsättningar, var ett
utvecklingsområde inför läsåret. Förskolorna fokuserade 2020–2021 på Språk och kommunikation, en
av Diskrimineringsgrunderna samt Normer och värden. Förskolorna satte mål och kvalitetskriterier
efter ett nuläge hösten 2020. För att följa arbetet förs
reflektionsunderlag, genomförs barnkonferenser och
reflektionsmöten där rektor och personal reflekterar
tillsammans, utvärderar och utvecklar. Genom kvalitetsdialog får huvudmannen en fördjupad inblick i
enheternas utvecklingsarbete, insatser och åtgärder
för ökad måluppfyllelse.
All fast anställd personal deltog i Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för förskolan (SKUAF)
under läsåret. Tidigare kompetensutveckling genom
SPSM:s En förskola för alla, har gett förskolorna en
bred kunskap om tillgängliga lärmiljöer och förhållningssätt.

Förskolan ska ge alla barn kunskaper som krävs för
ett livslångt lärande. Utbildningen ska kännetecknas
av en ”röd tråd” från förskola till vuxenutbildning.
I förskolan dokumenteras och följs barnets utveckling och lärande i en individuell barnlogg. Genom att
förskollärarna antecknar varje barns utveckling och
lärande blir barnets progression tydlig. Barnloggen
och förskollärarnas reflektionsunderlag utgör tillsammans underlag för planeringen av verksamheten.
Under covid-19-pandemin varierade antalet närvarande barn stort. Det innebar att planerade aktiviteter var svåra att fullfölja, men samtidigt många
kvalitativa möten med barnen. Barn som vanligtvis
inte tar plats i gruppen klev fram och tog ledningen.
Lärarna hade tid att stanna i mötet och dialogen med
barnen och kunde närvara längre med dem. De kunde
ge extra tid och stimulans till barn som behövde
mer stöd. Barnen hittade nya lekkonstellationer och
upptäckte nya sidor hos sig själva och kompisarna.
Lärarna såg att det gynnade barnen att vara färre i
gruppen, både vad gällde omsorg och lärande. Någon
förskola såg tydliga språkliga framsteg hos barn med
annat modersmål. Lärarna har kompetens, medvetenhet om barns utveckling och lärande samt kunskap om
barns behov – en förutsättning för undervisning av
god kvalitet och för att kunna fånga tillfällena.

Förskola
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Resultat och måluppfyllelse
Verksamhetens arbete blir synligt i reflektionsunderlag och samtalas om och analyseras i barnkonferenser,
där personal och rektor följer utvecklingen av barns
läridentitet. Konferenserna ger verksamheten en tydlig bild av barngruppens behov av stöd och stöttning
i lärandet. Dokumentationen av barnens utvecklingsprocess i barnloggarna utgör underlag för förskollärarens planering av undervisningen. Barnen utvecklade
sin självkänsla och tro till sin egen förmåga genom
både mikro- och makrostöttningar.
Förskolorna anser att utbildningen genom SKUAF
ledde till många goda lärdomar och resultat. Personalen såg vilken betydelse deras förhållningssätt, engagemang och uppmärksamhet har för barnens lärande
och utveckling. Genom olika observationsmetoder
och kollegiala möten fick de syn på sin egen praktik, vilket förde med sig ett förändrat förhållningssätt. Medvetenheten om hur man förändrar ledande
och stängda frågor till mer öppna och stöttande ökade.
Förskolorna utvecklade och förbättrade sin undervisning och målmedvetenhet kring högläsning. Genom
högläsning och påföljande samtal utvecklade barnen många nya begrepp och förstår innebörden i dem.
Ugglo var ett bra digitalt verktyg för högläsning och
språkutveckling. Resultat av den språkliga, kommunikativa utvecklingen kunde också ses i vardagssituationer. Förskollärarna noterade att barnen förbättrade förmågan att i ord uttrycka vad de känner, behöver och
vill. Förskollärarnas stöttning gör att barnen utvecklar sin förmåga att återberätta sagor med fler detaljer
och större förståelse för orsak och verkan, förmågan
att resonera kring varför någon handlar på ett visst sätt
eller diskutera alternativa händelsef örlopp.
Leken är ett viktigt verktyg för förskolan. Genom
den finns möjligheter till lärande och utveckling i
matematik, språk, naturvetenskap, men också i fantasi, motorik och socialt samspel. Förskolorna bygger sin inne- och utemiljö för att främja leken. Möbleringen på avdelningen är en pedagogisk resurs som
gör att personalen kan vara nära i lek och ändå ha
översikt. Förskolläraren bekräftar i leken barnens
tankar, uttryck och känslor. Genom följd- och utma-

Förskola

nade frågor stöttas och utvecklas barnen efter sina
förutsättningar, vilket ledde ett mer nyanserat talspråk. Genom filmning kunde förskollärarna se att
färre barn per pedagog bidrog till ökad måluppfyllelse. Pedagogen kunde i högre grad stötta barnens
kommunikation, både verbal och icke verbal, vilket
ledde till kommunikativ och språklig utveckling
Genom att aktivt arbeta med ålders- och genusperspektiv såg man en positiv utveckling i barngruppen, där barn som varit på gränsen till att
vara exkluderade nu var mer möjliga som lekkamrater. Barngruppen blev mindre hierarkisk än tidigare.
Alla förskolor använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt tecken som stöd
både som naturligt stöd i de flesta situationer och som
förstärkt kommunikation vid vissa situationer. Förskollärarna såg vikten av att arbeta med alternativ
kommunikation för alla barn, som ett hjälpmedel när
det gäller att göra barnen självständiga och ta ansvar
för sina val. Flera av förskolorna arbetade med att
stödja barnen i att kunna uttrycka känslor med ord.
Den vuxna hjälpte dem med både ord, bild och tecken
som stöd. Barnen utvecklades i att uttrycka i ord hur
de känner och vad som hände i till exempel konfliktsituationer.
Förskolornas dokumentation visar att man arbetade med experiment och aktiviteter i naturvetenskap
och matematik, såsom flyta–sjunka, luft, växter, djur,
kretslopp och problemlösningar.
Vid överlämningar till förskoleklass går man igenom barnets utveckling och lärande inom alla läroplanens områden samt kunskapsnivå och intresse för
språk, läsning, bokstäver, matematiska områden och
naturvetenskap.
Genom samarbetet med hemmen i utvecklings-,
inskolnings-, förväntans- och vardagssamtal vid lämning och hämtning följer förskolan kontinuerligt upp
vårdnadshavarnas synpunkter, frågor och klagomål,
vilket gör att åtgärder kan sättas in snabbt om det
behövs. Kontakten med hemmet bekräftar även
utvecklingen av barnens verbala språk och deras
intresse för att läsa och skriva.
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Analys
Vardagsundervisningen kan vara planerad, men också
fångas i stunden. Resultaten visar att förskollärarna
vet vad som förväntas att barnet ska ha möjlighet att
lära och hur de didaktiskt ger dem möjligheten. Förskollärarna anser att de kan fånga tillfällen i den dagliga verksamheten när barngruppen är mindre. Det
blir tydligt i olika sammanhang att organiseringen i
mindre barngrupper är en framgångsfaktor. Det
underlättar

förskollärarnas medvetna förhållningssätt
att fånga upp barnens lek eller tankar och utmana dem
vidare. Det gör även att barns inflytande och delaktig
het förbättras. Förskollärarna varierar gruppernas
storlek och sammansättning, för att varje barn ska få
möjlighet att lära efter erfarenhet och förmåga. De ger
även barnen mer tid till fördjupningar och upprepning,
så att kunskaperna befästs.
En framgångsfaktor som framkommer på olika sätt
är den ”ögonblicksforskning” som SKUAF innebär.
Genom att filma olika ögonblick i vardagen, blir förskollärarens förhållningssätt och barnens delaktighet
och inflytande tydliga. Flera exempel visar att små förändringar i bemötande eller handling kan innebära
stora vinster för barnens lärande och utveckling.
Genom att förbättra barnens delaktighet och inflytande
i deras eget lärande utvecklas deras lärandeidentitet.

En framgångsfaktor är gemensam kompetensutveckling där alla i arbetslaget deltar. Kompetensutvecklingen ger också mest effekt när den sker i den
egna verksamheten och följs genom det systematiska
kvalitetsarbetet. Lärandet förbättras i kollegiala samtal i arbetslaget, vilket medför att pedagogerna upplever säkerhet i undervisningen. En framgångsfaktor
är också det kommungemensamma utvecklingsarbetet.
Alla vet vilka förväntningar som finns på enskilda
förskollärare och på arbetslaget. Det professionella
språket ger en gemensam grund att stå på och är
utgångspunkt i reflektioner och diskussioner.
En majoritet av vårdnadshavarna upplever att förskolans verksamhet väcker barnens nyfikenhet. Det
är ett tecken på att barnen trivs, utvecklas och finner
utbildningen och undervisningen stimulerande och
lustfylld. Pandemin har dock lett till att kontakten
mellan förskolan och hemmet blivit mer distanserad
och de dagliga samtalen vid lämning och hämtning
färre. En framgångsfaktor i barns utveckling och lärande är en nära och tillitsfull kontakt mellan hem och
förskola.
Flera förskolor har barn med andra modersmål än
svenska. De barn som behöver extra språklig stimulans uppmärksammas av förskollärarna, genom bland
annat utökad tid på förskolan, så att barnen får fler
möjligheter till språkutveckling.

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
Arbetet med och förståelse för användning av kvalitetsindikatorer behöver fortsätta, för att såväl framgångsfaktorer som brister i verksamheten ska framträda.
Kommunen behöver fortsätta sträva efter att minska barngruppernas storlek, eftersom det är tydligt att
mindre barngrupper är en framgångsfaktor.
Förskollärarnas kompetens i hur man kan stödja
bar nens utveckling i modersmålet behöver bli bättre.
Förskolan behöver även utveckla metoder för att förstå lärandet hos barn med ett annat modersmål.
Alternativ kommunikation behöver användas på ett
medvetet och aktivt sätt och arbetet med tillgängliga
lärmiljöer och förhållningssätt i ledarskapet behöver
fortsätta.
Samverkan mellan hem och förskola behöver fördjupas.

Förskola
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Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och
lärande samt förbereda eleverna för vidare utbildning.
Undervisningen ska främja goda kamratrelationer
samt fokusera på trygghets och relationsskapande.

Lärartätheten i förskoleklass är hög, vilket beror
på kommunens skolstruktur med flera små enheter. Antalet elever per enhet varierar mellan 3 och
46. Kostnaderna följer det. Även behörigheten bland
lärarna i förskoleklassen är hög.

Nyckeltal förskoleklass
Förskoleklass

2020

Antal elever

2019

Källa/kommentar

126

108 Kolada

15,7

13,2 (Skolverket)

Lärartäthet, antal elever per lärare, Sunne kommun

Kommunblad

Riket

Kommunblad
18,3

18 (Skolverket)

96,9

89,2 (Skolverket)

90,2

89,2 (Skolverket)

Lärare andel med pedagogisk högskoleexamen (%)

Kommunblad

Riket

Kommunblad

Kostnad kommunal förskoleklass, kr per elev Sunne kommun

85 026

81 639 Kolada

Riket

65 209

62 604 Kolada

Tabell 6: Nyckeltal förskoleklass Källor: Kolada och Skolverket

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklassen
utgår från beskrivningen av verksamhetens förutsättningar i form av ovanstående nyckeltal, verksamhetens innehåll i form av måluppfyllelse och analys av
resultaten samt fortsatta utvecklingsområden.
Undervisningen i förskoleklassen definieras som
en målstyrd process, där utveckling och lärande bildar en helhet. Läroplanens första, andra och tredje
delar anger vad som ska uppnås och strävas efter. Hur
lärarna utformar undervisningen bestäms av elevgruppens behov och intressen.
Måluppfyllelsen visar i vilken omfattning undervisningen lett till lärande och utveckling hos eleverna.

Förskoleklass

Det bedöms dels genom Skolverkets bedömnings
material, dels genom observation och diagnoser.
Resultat och analys utgår från verksamhetens redogörelser för hur man lyckats i uppdraget, vilket innebär att undervisningen bedöms och analyseras i relation till elevernas måluppfyllelse.
Kvalitetsindikatorerna nedan hänger alltså samman 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 bedömningsmaterial planerar lärarna undervisningen. Ett medvetet språkarbete sker med hjälp av FonoMix och ett
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
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MÅL

RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse
• Eleverna i förskoleklassen ges förutsättning att utveckla

• Elevernas progression inom taluppfattning

sin förmåga att använda matematiska begrepp och
resonemang för att kommunicera och lösa problem
(Lgr11)
• Eleverna i förskoleklassen ges förutsättning för att

• Elevernas progression inom språklig förståelse och
användbarhet

utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift i
olika sammanhang och för skilda syften (Lgr11)

Resultat och måluppfyllelse
Skolornas analyser visar att undervisningen i förskoleklassen ledde till progression i lärandet och att
eleverna i hög grad utvecklade sin språkliga förståelse och taluppfattning. Lärarna inkluderade leken
i sin undervisning samt använde olika material och
kreativa upplevelser. Resultaten från bedömningsstöden låg till viss del till grund för undervisningen.
Resultaten visar dock olikheter mellan skolenheterna.
Flera lärare använde cirkelmodellen som ett verktyg
för lärande.

och individanpassad undervisning bör nå högre mål.
I lärarnas analyser är inte orsak och verkan tydliga,
vilket pekar på ett viktigt utvecklingsområde.
Vad gäller elever med andra modersmål än svenska
syns de inte i skolornas analyser, vilket gör att det är
otydligt hur undervisningen organiseras för denna
elevgrupp.
I skolornas kvalitetsanalyser framgår att kvaliteten
på undervisningen är ojämn, vilket får betydelse för
elevernas fortsatta lärande.

Analys

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse

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. Det är en utmaning för de
mindre enheterna.
Det som dock visar sig i alla enheters analyser
är en ojämn kvalitet vad gäller likvärdigheten.
Likvärdiga bedömningar av elevers förmågor, kartläggningar och screeningar på gruppnivå i kombination med kartläggning på individnivå, gör att det blir
synligt vilken stöttning olika elever behöver. Lärarna
på vissa enheter anger att de genom Skolverkets
bedömningsmaterial kunde planera och genomföra
undervisningen efter elevernas behov och utveckling.
En tydlig framgångsfaktor för kunskapsutveckling
hos elever i förskoleklass är att använda resultaten av
bedömningsstöden i planeringen av undervisningen.
Eftersom det finns lärare som inte har tillräcklig kompetens i hur man använder bedömningsstöden, blir
inte undervisningen likvärdig.
Den variation av undervisningsstrategier som
lärarna använder sig av och den förmåga de besitter
att möta eleverna efter deras förutsättningar bidrar till
elevernas utveckling. De elever som möter en grupp-

Förståelsen av och kunskaperna om Skolverkets
bedömningsstöd ska utvecklas genom att rektor identifierar de lärare som behöver fortbildning.
Metoder för att ytterligare förbättra elevernas
språkliga förmåga behöver utvecklas, framför allt när
det gäller elever med ett annat modersmål än svenska.

Förskoleklass
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Grundskola

Elever i Sunne kommuns grundskolor ska kunna se
tillbaka på sin skoltid med en positiv bild av utbildningen och känna att skoltiden varit utvecklande och
kan leda till ytterligare utbildning och/eller jobb.
I Sunne kommun finns sju F–6skolor: Svensby
87 elever, Gräsmark 53 elever, Klätten 30 elever,
Skäggebergsskolan 292 elever, Östra skolan 299
elever, Lysvik 95 elever och Prästbol 47 elever samt en
7–9skola, Fryxellska, med 402 elever.
En framtida utmaning är att behålla och rekrytera
rätt kompetenser och behörigheter till skolorna. Det
gäller särskilt de små enheterna. Problemet delas med
utbildningsväsendet generellt i riket.
Meritvärdet i årskurs 9 har en längre tid legat
under rikets och under det förväntade värdet.
Huvudmannens och skolledarnas arbete med att
utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet gav effekt i form av stigande meritvärde 2018 och
2019. Den kommungemensamma och generella satsningen på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bidrog ytterligare. Arbetssättet gynnar lärandet
hos elever med socioekonomiskt svag bakgrund och
elever med andra modersmål än svenska. Den positiva

Grundskola

utvecklingen har dock avstannat – en effekt av pandemin och distansstudierna. Undervisningen genomfördes i utökade elevgrupper och genom distansundervisning vid behov. På så sätt fick eleverna den
undervisning de hade rätt till. Elevhälsan stöttade
skolåtergången. I slutet av läsåret var närvaron generellt högre än normalt, men antalet elever med oroväckande frånvaro ökade under samma period.
Pandemin har lett till ökad digital kompetens bland
lärarna, vilket visat sig vara särskilt gynnsamt för
vissa elevgrupper. Elever med behov av tydlig struktur gynnades och elever med vanligtvis hög frånvaro
fick godtagbar undervisning. Samtidigt finns en oro
för att distansundervisning leder till att fler elever får
allt svårare att komma till skolan. I och med att färre
högstadieelever fanns på plats i skolan under distansstudierna, var antalet kränkningsärenden betydligt
färre än i årskurs 1–6, vilket kan spela roll för svar på
skolenkäten och betygsutfallet. Analyser av betygen i
årskurserna 6 och 7 visar att meritvärdet sjunker i de
flesta ämnen mellan årskurserna, för att slutligen vara
högre i nästan samtliga ämnen vårterminen i årskurs
9. En viktig del av systematiken och utvecklingsarbetet är att underlätta övergången mellan stadierna.
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Nyckeltal grundskola

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

2020

2019

2018

1 145

1 149

1 183

Källa/
kommentar

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

11,8

11,2

10,7

Riket

12,0

12,0

11,9

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett
ämne, Sunne kommun, procent

63,0

71,8

67,7

Riket, procent

72,2

71,2

71,5

Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning, Sunne
kommun, procent

83,1

85,6

79,0

Riket, procent

84,5

83,3

83,2

Andel elever behöriga till högskoleförberedande program,
Sunne kommun (ek, hum, sa), procent

82,7

79,9

80,2

Riket, procent

81,2

80,0

80,1

procent

85,0

79,9

81,0

Riket, procent

84,0

82,5

82,7

kommun

133 442

133 671

136 455

Riket

118 704

117 279

114 145

10 988

11 131

11 554

3 269

3 323

3 082

Andel elever behöriga till yrkesprogram, Sunne kommun,

Kostnad grundskola åk 1–9, hemkommun, kr per elev Sunne

Varav skolskjutskostnad per elev, Sunne kommun
Riket
Tabell 7: Nyckeltal grundskola Källa: Kolada

Det är viktigt att notera att nyckeltal anges per helår
och ligger till grund för innevarande läsår. Statistiken
ovan visar att andelen elever per årsarbetare har ökat
och närmar sig rikets medeltal. Andelen lärare med
lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har
minskat kraftigt i Sunne och ökat i riket. Även andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning har
minskat i Sunne och ökat i riket.

Andelen elever behöriga till såväl högskoleförberedande som yrkesprogram ökade i Sunne 2020 och låg
över snittet i riket. Störst ökning gällde behörighet till
yrkesprogram. År 2021 minskade dock andelen behöriga.
Kostnaden per elev var högre i kommunen än i riket,
men ökningen i Sunne är lägre än i riket sedan flera år
tillbaka. En väsentlig, bidragande orsak kan vara kommunens många små enheter. Skolskjutskostnaderna
minskade, men var mycket höga jämfört med riket och
kan hänföras till kommunens geografi.
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Kunskapsutveckling
I kvalitetsområdet kunskapsutveckling följer man upp
i vilken mån verksamheterna når de nationella målen
för respektive utbildning. Det görs genom måluppfyllelse och upplevd kvalitet.

MÅL

Nedanstående tabell visar övergripande mål och
resultatindikatorer för undervisningen. Forskning
visar att upplevd trygghet och studiero korrelerar med
hög måluppfyllelse och behörighet till nationella gymnasieprogram. Det gör att resultaten redovisas separat
för skolenkät och kunskapsmål, men vägs samman i
analysen nedan.
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 flickors 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
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• Skolenkäten elever
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Resultat
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 värden för frågeområden. På så sätt blir helheter synliga

och bidrar till ett bredare underlag för analys av hela
området kunskapsutveckling. I analysdelen sammanvägs skolenkäten, antal kränkningsärenden och måluppfyllelse, eftersom de är samspelande delar av elevernas skoldagar.
Det högsta värdet i skolenkäten är 10 och det lägsta 0.

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

åk 3

åk 3

åk 6

åk 6

åk 9

åk 9

Veta vad som krävs/
tillit till elevens förmåga

Information om
8,2

7,9

7,7

7,9

6,4

5,9 utbildningens mål

7,8

6,5

5,6

5,0

4,2

3,4 utmaningar

7,9

8

7,8

7,5

6,4

6,5 elevens behov

7,2

7,7

7,9

7,3

6,6

6,8 förmåga

5,7

6

4,3

5,0

4,8

5,5 Studiero

Stimulans

6,7

Anpassningar efter

Utmaningar
Studiero

7,1

Stimulans och

Anpassning efter
elevens behov

Personal grundskolan

7,6

Tillit till elevens

7,9
6,5

Trygghet

8,1

8,7

8,9

9,0

8,2

6,5 Trygghet

7,5

Förhindra kränkningar

8,6

8,6

7,9

7,5

6,5

6,9 Förhindra kränkningar

8,8

Tabell 8: Skolenkät Källa: Egen statistik

Eleverna visade hög upplevd kvalitet när det gällde
förståelse av vad de ska kunna för att nå kunskapskraven. När det gällde att skolarbetet stimulerar
dem att lära sig mer, varierade resultatet i en fallande skala från årskurs 3 flickor till årskurs 6 pojkar.
Upplevelsen av anpassning efter elevens behov och
utmaningar är hög, liksom trygghet och att förhindra kränkningar, som ger högst värden av alla frågeområden. Området som sticker ut och som oroar är
studiero, där värdena var låga och lägst bland flickorna i samtliga årskurser. Även området stimulans
oroar, eftersom det sjönk genom årskurserna och
visade en relativt stor skillnad mellan flickornas högre
och pojkarnas lägre värden.
Elevantalet varierar stort på F– 6skolorna 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 skolorna emellan.
De tre områdena stimulans, studiero och trygghet skilde sig mest mellan F–6skolorna. Resultaten
visade sammantaget i både årskurs 3 och 6 att två av

de mindre skolorna hade lägst indexvärden och en
annan av de mindre högst. Den skola som visade lägst
sammantaget gjorde det i båda årskurserna och den
skola som visade högst gjorde det också i båda årskurserna. Efter den ytterskola som visade högst kom de
båda centralt belägna skolorna.
I årskurs 9 låg värdena för stimulans och studiero
lägst, medan värdet för trygghet var högre, särskilt
bland flickor. Det är ett mönster som återkommer
och delvis är svårt att förstå, eftersom man kan tycka
att studiero och trygghet borde korrelera. Eftersom
mönstret inte brutits, är det mycket viktigt att analysera värdet för att kunna förändra de väldigt låga värdena. Genom ökad stimulans och studiero bör måluppfyllelsen och behörighet till nationella program
öka, vilket är centrala mål för årskurs 9.
Lärarna ansåg att de i högre grad informerar om
målen än ger stimulans och utmaningar, vilket i stort
sett följde elevernas upplevelser. I jämförelse med
eleverna upplevde lärarna lägre grad av trygghet, men
högre vad gällde studiero och att förhindra kränkningar. Lärarnas och elevernas upplevelse av anpassningar i undervisningen är jämförbara. Lärarnas
resultat grundar sig på lärare från samtliga stadier och
måste tolkas och analyseras därefter.
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Antal kränkningsärenden årskurs 1–9
Flicka
åk 6

Pojke åk 6

Totalt åk

Flicka

1–6

åk 9

Pojke åk 9

Totalt åk
7–9

Totalt utsatta

55

87

142

14

17

31

Totalt utsättare

18

100

118

0

24

24

Tabell 9: Kränkningsärenden Källa: Draftit

Sedan hösten 2020 använder samtliga skolor systemet
Draftit vid anmälningar och utredning av kränkningsärenden. Inga jämförelsesiffror finns bakåt i tiden,
men systemet ger huvudmannen möjlighet framöver
att jämföra, följa upp och analysera området tillsammans med skolledarna.
Resultatet för årskurs 1–6 ovan visar att 85 procent
av alla kränkningar utfördes av pojkar och att 61 procent skedde mot pojkar, 39 procent mot flickor. Flickor
stod för 15 procent av kränkningarna. Vid granskning av varje skola utmärkte sig en av de mindre skolorna negativt vad gällde andelen kränkningar i förhållande till antalet elever, särskilt bland de yngre.

Skolan visade låga resultat för studiero, men höga
för trygghet och personalens förmåga att förhindra
kränkningar.
Resultatet för årskurs 7– 9 ovan visar att 100 procent av alla kränkningar utfördes av pojkar och att 54
procent skedde mot pojkar och 46 procent mot flickor,
som stod för 0 procent av kränkningarna. Värdena för
läsåret måste läsas och analyseras mot bakgrund av
pandemin och distansundervisningen i årskurs 7–9.
Andelen kränkningar, särskilt med resultatet 0 procent flickor som utsättare, är svår att förstå om man
jämför med andelen på F–6skolorna utan att distansstudierna vägs in.

Kunskapskrav årskurs 1
Andel elever som nått kunskapskraven i läsförståelse åk 1,
procent

2021

2020

2019

F

P

F

P

F

P

Svenska

89

84

79

85

88

76

Svenska som andraspråk

71

71

Tabell 10: Kunskapskrav åk 1 Källa: Egen statistik

Statistiken beräknas på relativt få elever och få individers måluppfyllelse kan ge stort utslag. Det medför
att det kan skifta mycket mellan åren och olika skolor. Det är dock viktigt att granska resultaten efter de
olika enheternas förutsättningar och behov.
Huvudmannen har länge sett den låga måluppfyllelsen i svenska som mycket oroväckande.
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Kommunen har en läsutvecklingsplan och skolorna
använder Skolverkets bedömningsstöd som underlag för undervisningen. Första mätpunkten för ämnet
kommer i och med kunskapskraven i årskurs 1.
Läsåret 2020/2021 nådde de mindre enheterna höga
resultat och en av de större lägst.
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Kunskapskrav årskurs 3
Andel som nått kraven (procent)

VT 2021

VT 2021

VT 2021

VT 2020

VT 2019

flickor

pojkar

samtliga

samtliga?

samtliga?

Matematik

79

81

80

85

80
92

NO-ämnen

95

90

93

92

SO-ämnen

95

89

92

91

91

Svenska

90

79

85

84

88

Svenska som andraspråk

29

33

31

60

40

Tabell 11: Kunskapskrav åk 3 Källa: Egen statistik

Från och med läsåret 2020/2021 valde huvudmannen
att titta på skillnaderna mellan pojkars och flickors
resultat från och med årskurs 3 för att kunna följa
utvecklingen till årskurs 9. Skillnaden har länge varit
mycket stor mellan flickor och pojkar i flera ämnen.
Flickorna når högst värde i de flesta ämnena redan i
årskurs 3 och skillnaden tilltar med stigande ålder. I
tabellen ovan syns att flickorna nådde högst resultat i
alla ämnen, utom matematik och svenska som andra-

språk. Jämförelser mellan skolorna visar att i en av de
mindre hade pojkarna ett oroväckande lågt resultat i
svenska. En av de större skolorna visade oroväckande
låga resultat för både flickor och pojkar i matematik
och för pojkarna i svenska, medan flickorna nådde ett
relativt högt resultat i ämnet.
Vid en jämförelse mellan eleverna i årskurs 3 läsåret 2020/2021 visar det sig att flickorna presterade
betydligt bättre redan i årskurs 1 (läsåret 2018/2019).
Resultatet höll i sig genom årskurserna.

Betyg samtliga ämnen årskurs 6
Betyg åk 6

2021
Totalt

F

2020
P

Totalt

2019

F

P

Totalt

F

P

Bild

14,1

15,5

12,8

14,1

15,5

12,7

13,2

14,9

Engelska

14,0

13,8

14,1

13

13,3

12,8

13

13

13

Hem- och konsumentkunskap

13,1

14,0

12,1

13,8

15,2

12,4

13

14,5

12,1

Idrott och hälsa

15,0

15,2

14,9

15

15,5

14,5

14,4

14,7

14,1

Matematik

12,6

12,4

12,7

13,1

13,3

12,9

12

11,9

12,1

Moderna språk som språkval

13,6

14,0

13,3

14

15,6

12,4

15,2

15,1

15,2

..

..

..

..

..

..

Modersmål

12,1

Musik

12,8

13,8

11,7

14,1

15

13,1

13,3

14,3

12,7

Biologi

12,7

13,2

12,2

13,1

14

12,2

13

13,1

12,9

Fysik

12,9

13,0

12,8

12,8

13,4

12,2

12,8

12,8

12,8

Kemi

12,6

12,6

12,6

11,9

12,9

10,9

12,3

12,4

12,2

Geografi

13,2

13,5

12,9

13,1

14

12,3

12,8

12,9

12,7

Historia

13,7

14,4

12,9

13,4

14,4

12,3

12,7

13,1

12,4

Religionskunskap

13,2

13,9

12,5

12,8

14,1

11,4

12,3

12,3

12,3

Samhällskunskap

13,4

14,1

12,6

13,2

14,1

12,3

12,7

12,6

12,7

Slöjd

13,8

14,2

13,3

13,6

14,8

12,5

13,5

14,4

12,9

Svenska

13,1

13,6

12,5

12,5

14,4

10,5

12,3

13,3

11,7

Svenska som andraspråk
Teknik
Genomsnittlig betygspoäng
Meritvärde

8,4

8,8

8,0

..

..

3,2

4,7

5

4,5

12,5

12,7

12,3

12,9

13,9

11,9

12,5

12,6

12,5

12,5

12,9

12,3

13,0

13,5

12,6

13,3

14,3

11,8

234,5

242,7

226,2

226,4

243,4

212,5

Tabell 12: Betygspoäng per ämne samt meritvärde åk 6 Källor: Siris och egen statistik

Grundskola

26
Flickorna nådde högre betygspoäng än pojkarna generellt, även om inte skillnaden var väsentlig. Pojkarnas
totala betygspoäng var drygt ett poäng lägre. De upplevde lägre grad av stimulans och utmaningar samt
att lärarna inte anpassade undervisningen. Däremot
hade pojkarna en högre grad av förståelse för vad som
krävs. Pojkarna upplevde en högre grad av trygghet
och studiero, men ansåg i lägre grad att de vuxna på
skolan agerar för att förhindra kränkningar.
Pojkarnas betygspoäng var högre än flickornas
endast i matematik och engelska. Skillnaderna var
störst i de praktisk-estetiska ämnena, men även i historia, religionskunskap och samhällskunskap nådde
flickorna betydligt högre resultat. Den mest positiva
utvecklingen hos pojkarna genom åren var i ämnet
svenska, där de gick som lägst från 10,5 poäng läsåret
2019/2020 till 12,3 poäng 2020/2021.
Vid jämförelse mellan olika skolors totala meritvärde nådde en av de större högst värde. Mycket
intressant är att pojkarna nådde ett högre värde än
flickorna, vilket inte hänt på den skolan tidigare.
Skolan har lägst socioekonomiskt index av de båda
större skolorna. Huvudmannen gjorde en särskild
satsning under läsåret genom att utöka elevhälsan med
en specialpedagog. Sedan läsårsstarten 2020/2021
arbetar lärarna i årskurs 4–6 ämnesvis. Andelen behöriga lärare är hög och skolan har flera förstelärare.
Värdena på skolenkäten var höga utom i stimulans.
Högst värde fick anpassning efter elevens behov och
förhindra kränkningar. Anmärkningsvärt är att flest
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kränkningsärenden fanns på den skolan och pojkarna
var utsatta dubbelt så många gånger som flickorna.
Flest pojkar var utsättare.
Den skola som nådde näst högst meritvärde var
en av de mindre skolorna. Där nådde flickorna högre
värde än pojkarna, vilket följde mönstret vid skolan
sedan flera år. Något som är intressant och viktigt
är att de båda skolorna med högst meritvärde också
nådde högst värde på skolenkäten. Båda skolorna låg
lågt när det gällde stimulans och relativt högt på resterande områden. Även ytterskolan införde ämneslärarsystemet fullt ut förra läsåret och behörighetsgraden
bland lärare är hög. Mycket få kränkningar anmäldes
från skolan. Flest pojkar var utsatta och lika många
flickor som pojkar var utsättare.
Lägst samlat meritvärde hade en av de mindre skolorna. Även på den skolan nådde flickorna högre värde
än pojkarna, vilket följde mönstret. Skolan hade hög
omsättning bland lärare och har inte lyckats rekrytera
någon förstelärare. Skolan hade mycket låga värden på
skolenkäten, förutom trygghet, som nådde 8,8 poäng.
De anmälda kränkningsärendena var relativt få och
lika många flickor som pojkar var utsatta.
I skolan med högst samlat meritvärde nådde pojkarna högre värde än flickorna i engelska, matematik och svenska. Skolan med lägst meritvärde följde
samma mönster. I övriga skolor nådde flickorna högre
eller lika värde. Att pojkarna når högre än flickorna
i de tre basämnena är ovanligt, särskilt på en och
samma skola genom åren.
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Betyg samtliga ämnen årskurs 9
2021

Betygspoäng per ämne åk 9,
Sunne kommun

Totalt

Bild

14,3

2020
Totalt

2019

F

P

16

12,9

14,3

16,5

F

P
12,4

Totalt

F

14

P

16,3

11,9

Engelska

13,4

14,3

12,8

14,2

14,4

14,1

12,8

13,8

11,9

Hem- och konsumentkunskap

13,9

15,4

12,7

15

17,1

13,2

15,2

16,8

13,9

Idrott och hälsa

14,6

14,5

14,7

14,3

14,8

13,9

15,2

15,6

14,8

Matematik

11,7

12,4

11,3

12,5

12,9

12,2

10,8

11,7

10

Moderna språk, språkval

12,5

14,1

10,8

13,8

14,7

12,9

12,9

14,1

11,6

..

..

..

..

..

..

.

.

.

Modersmål
Musik

15,8

17,4

14,6

16,3

18,3

14,6

15,4

17,4

13,8

Biologi

13,7

15,1

12,5

14,9

16,4

13,6

13,4

14,3

12,5

Fysik

12,9

13,8

12,3

13,8

15,1

12,8

12,9

13,9

12

Kemi

13,2

14,4

12,4

13,6

15,2

12,3

13

14,2

11,9

Geografi

13,3

14,8

12,2

13,6

15

12,3

13,4

14,2

12,7

Historia

13,3

14,7

12,3

13,7

15,5

12,2

12,5

13,3

11,7

Religionskunskap

13,8

15,3

12,6

13,6

15,4

12,1

13,1

14,4

12

Samhällskunskap

13

14,1

12,2

13,5

15

12,1

14,1

15,1

13,2

Slöjd

15,5

17,5

14

15,7

17,3

14,3

15,4

16,8

14,2

Svenska

13,2

15,2

11,7

14,2

15,8

12,8

13,5

15

12,2

8,2

..

..

..

..

..

4,8

.

.

Svenska som andraspråk
Teknik
Meritvärde

14,4

15,7

13,4

13,7

14,6

12,9

13,6

14,9

12,5

224,9

245,7

208,9

232,8

251,6

215,6

229,1

249,4

210,9

Tabell 13: Betygspoäng per ämne åk 9 samt meritvärde Källa: Siris

Från och med årskurs 9 redovisas meritvärde utöver
betygspoäng. Det totala meritvärdet har ökat de senaste
åren och legat i paritet med eller över rikets snitt. År 2021
faller det, och det är viktigt att jämföra elevernas ingångsvärde från årskurs 6 och beakta att läsåret 2020/2021 förekom en relativt hög grad av distansstudier.
Flickorna lyckades bättre i SO och NOämnen redan
i årskurs 6, vilket de fortsatte att göra även i årskurs 9.
Vid jämförelse i matematik när eleverna gick i årskurs
6, nådde flickorna högre måluppfyllelse i ämnet i båda
årskurserna. Skillnaderna i SO och NOämnen samt i
svenska ökade delvis markant 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 pojkarna
och skillnaden är relativt konstant, om än mindre längre
bak i tiden. Läsåret 2020/2021 nådde flickorna högre
betygspoäng i samtliga ämnen utom i 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/tillit till elevens förmåga samt stimulans och trygghet. De utsattes för något färre kränkningar och var inte utsättare alls.

Meritvärde årskurs 9
Meritvärde
Flicka

245,7

Pojke

208,9

Alla elever

224,9

Antal

Behörig till yrkesprogram,

Nått målen i alla ämnen,

procent

procent

56

87,5

82,1

73

79,5

68,5

129

82,9

74,4

Tabell 14: Meritvärde och behörighet åk 9 Källor: Siris och Kolada

Flickorna hade högre meritvärde, högre grad av
behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram
och nådde i betydligt högre grad målen i alla ämnen.
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Analys
De sju F–6skolornas förutsättningar är delvis olika.
De mindre skolorna har ofta undervisning i B-form,
vilket innebär flera årskurser i samma klass. Några av
de mindre skolorna har även haft svårt att rekrytera
behöriga lärare. Resultaten sjönk i de flesta avseenden med både B-form och obehöriga lärare. De mindre skolorna med en hög andel behöriga lärare visade
högre måluppfyllelse.
Skolorna arbetar strategiskt och systematiskt
med lärarens roll i klassrummet. Det är ett ständigt utvecklingsarbete, eftersom resurser, enheternas förutsättningar och samhällsstrukturer förändras. Skolenkätens frågeområden och korrelationen
mellan upplevd kvalitet och måluppfyllelse blir tydlig. Enheter där eleverna nådde lägre måluppfyllelse
hade sämre förutsättningar vad gällde tillgång till speciallärare, antal ipads och datorer samt arbetsmiljö.
Klassrummen är små och ljudnivån hög. Det saknas
även tydlighet vad gäller ordningsregler, delaktighet
och inflytande, vilket påverkar både studiero och elevernas måluppfyllelse.
Korrelationen mellan anmälda kränkningsärenden,
utfall på skolenkäten och måluppfyllelse är inte helt
enkel att förstå. Skolan med högst meritvärde hade ett
stort antal kränkningsärenden. Det som går att förstå av det är att skolan gick till botten med alla slags
kränkningar, vilket skapade stor trygghet bland eleverna. De visste att lärarna agerar och det skapade
arbetsro i klassrummet. Den mindre skolan med högst
meritvärde hade få anmälda kränkningsärenden, vilket delvis berodde på antalet elever, men även på att
skolan länge arbetat strategiskt med värdegrundsfrågor. Det gör att eleverna är införstådda med värdegrundens betydelse och att värdegrundsfrågor är en
naturlig del av hela skoldagen. Enligt dessa slutsatser
blir det tydligt hur viktigt ett ständigt pågående och
utvecklande värdegrundsarbete är.
Det kollegiala utbytet mellan lärarna är viktigt för
att sprida beprövad erfarenhet för en tryggare skoldag, bättre undervisning och högre måluppfyllelse för
eleverna. En framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse
är kollegiala samtal och utvecklingsarbete där värdegrundsarbete, kunskapsutveckling och ledarskap går
hand i hand.
När det gäller elevernas lärande i svenska och
svenska som andraspråk saknar många lärare behörighet i båda ämnena, trots att de undervisar i dem i hela
elevgruppen. Kompetens i ämnet måste tillgodoses i
form av handledning och fortbildning.
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Sammanfattningsvis spelar ledarskapet i klass
rummet stor roll för elevernas skolvardag. Lärarnas
förmåga att variera undervisningen anpassad till elevgruppens möjligheter är en framgångsfaktor för såväl
lärande som studiero. Ytterligare framgångsfaktor
är att elevernas intressen tas tillvara mellan åldersgrupper och över ämnesgränser, att lärarna visar tillit
till elevernas olika förmågor och ger dem inflytande
över undervisningen. Det är viktigt att lärarna inte
lägger ansvaret för elevernas lärande på eleverna, utan
ser möjligheter efter sina, elevernas och skolornas förutsättningar. Lärare med hög tilltro till sig själva, eleverna och organisationen får elever som lyckas väl.
Inför läsåret 2020/2021 omorganiserades grundskolan 1–6. De nya skolledarna startade utvecklingsarbeten som ännu inte hunnit bli institutionaliserade.
Mycket tid har gått till att bygga relationer, ta fram
strukturer för systematiskt kvalitetsarbete och rutiner
för bland annat frånvaro och kränkningsärenden. På
grund av pandemin fick klasser tillfälligt ha distansstudier och de flesta möten var digitala. Sammanvägt
påverkade det naturligtvis både personalen, eleverna och undervisningen. Lärarna menar att elevernas utveckling inte påverkades markant, och det finns
ingen övergripande oro för deras lärande. Mest problematiskt var att ledningen och medarbetarna inte
kunde träffas som vanligt och bygga relationer. Det
var en sårbar tid för organisationen och det är mycket
viktigt för ledare och medarbetare att mötas och
lyssna på varandra för att få till välfungerande utvecklings- och arbetsorganisationer. Huvudmannen följer
upp det genom att utvärdera organisationen och skolområdenas presentationer av nästa läsårs arbetsplaner
för bildningsutskottet hösten 2021.
På Fryxellska skolan årskurs 7–9 har ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete pågått länge.
Måluppfyllelsen och behörigheten till nationella gymnasieprogram har ökat de senaste åren.
Pojkarnas låga meritvärde i jämförelse med flickornas har funnits länge, även om skillnaderna minskat något på senare år. Pojkarna bedömde inflytande
och motivation lågt i skolenkäten och de utsätter och
utsätts för flest kränkningar. Skolan måste arbeta
vidare med stimulans till lärande, särskilt för pojkarna. Genom elevernas ökade reella inflytande över
tillvägagångssätt efter behov, intresse och förutsättningar, kommer större motivation och högre resultat. Lärarna måste därför knyta an undervisningen
till elevernas intressen och göra tydligt vad som krävs
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och efterfrågas i uppgifterna. Det visade sig tydligt
under året att grupper som lyckas i klassrummet blir
mindre oroliga i skolans öppna lärmiljö, vilket i sin
tur påverkar trivsel och trygghet för alla på skolan. En
framgångsfaktor var att arbeta fram en lektionsdesign,
där ledarskap i klassrummet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt differentierad under
visning är huvudingredienser.
Lärarna anser att det var svårare att ge respons
till eleverna när de bedrev distansstudier. Distansundervisningen innebar också mindre reell exponeringstid tillsammans med eleverna, och det var delvis
svårt att bedöma deras prestationer. Med all säkerhet
har distansstudierna påverkat elevernas lärande och
utveckling. Därför finns det en utbildningsskuld som
skolan måste kompensera framöver.
En viktig och avgörande faktor för elevernas kunskapsutveckling är behöriga lärare. Det är en stor utmaning för kommunen och en kompetensförsörjningsplan behöver tas fram. Även budgetprocessen behöver
utvecklas och bli mer dynamisk för att kunna möta
enheternas olika förutsättningar och behov. Det är
mycket viktigt att huvudmannen, i dialog med skolledarna, riktar insatser efter skolornas förutsättningar
för att ge eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt.

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
Ett viktigt utvecklingsarbete är att arbeta fram en
kompetensförsörjningsplan för att rekrytera och få
lärare att stanna i kommunens verksamheter.
Skolchefens kvalitetsdialoger med skolledarna ska
utvecklas genom att man lägger fokus på analysen.
Insatser, resursfördelning och åtgärder ska utgå från
identifierade förklaringar till och orsakssamband mellan enheternas resultat och förutsättningar.
Ledarskapet i klassrummet ska förbättras och
utvecklas med fokus på elevernas delaktighet och
inflytande.
Det kommunövergripande värdegrundsarbetet samt
det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet ska
fortsätta och fördjupas samt följas upp i relation till
enheternas resultat.

Grundskola
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Grundsärskola

Höstterminen 2021 tillsattes en ny grundsärskolesamordnare som koordinerar utredningarna kring varje
elev. Rektor fattar beslut om eleven ska läsa ämnen,
ämnesområden eller en kombination och/eller grundskolans ämnen. Eleverna följer rikets timplan för
grundsärskolan.
Eftersom grundsärskolan har få elever uppges inga
tal, betyg eller andra jämförande parametrar. Inte heller

MÅL
Måluppfyllelse
• Utbildningen ska vara utvecklande och leda till vidare
utbildning
• Eleverna ska vara delaktiga och uppleva inflytande i

på riksnivå finns mät eller jämförbara underlag för
exempelvis meritvärde eller betyg. Resultaten nedan
kommer från pedagogernas generella utvärderingar av
alla elever vid enheterna.
Grundsärskolan har elever vid Skäggebergsskolan,
Östra skolan och Fryxellska skolan.

RESULTATINDIKATORER
• Elevernas måluppfyllelse
• Pedagogernas utvärderingar av undervisningen
• Personalens reflektioner i vardagen

utbildningen
• Grundsärskolan ska präglas av kunskap, trygghet och
arbetsro
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

Resultat och måluppfyllelse
All undervisning i grundsärskolan genomsyras av ett
språkutvecklande arbetssätt och stort fokus ligger på
att eleverna kontinuerligt ska förbättra sin läs- och
skrivutveckling. Lärarna använder en blandning av
teori och praktik i undervisningen, där arbetsformerna
utgår från elevens behov och förmåga. Som pedagog
ser man att eleven tagit till sig kunskap i praktiska
situationer vid till exempel inköp i affären.
Varje elev har en individuell utvecklingsplan, där
mål för skolarbetet och elevens sociala utveckling
är tydliga. Varje skola följer upp sina elevers måluppfyllelse och planerar undervisningen efter de
utvecklingsbehov som framkommer i utvärderingar
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• Elevens individuella utvecklingsplan
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och utvecklingssamtal. Eleverna är med stigande ålder
delaktiga i att ta fram planen och deras eget ansvar för
utbildningen ökar med ålder och mognad.
Resultaten som uppnås i grundsärskolan är ett
resultat och en kombination av ”de tusen gångernas”
pedagogik, individuellt bemötande, flexibilitet och ett
samspel mellan lågaffektivt bemötande i kombination
med struktur.
Anpassningar och undervisning efter elevernas
nivå och sätt att lära gör att eleverna utvecklar sina
förmågor i samtliga ämnen. Majoriteten av eleverna
når målen för grundsärskolans kunskapskrav. Vissa
elever når även målen för grundskolans kunskapskrav
i vissa ämnen. Att arbeta tillsammans med grundskoleelever mot grundskolans mål är ut manande
och motiverar grundsärskoleeleverna att lära sig och
visa sina kunskaper. Deras självkänsla förbättras och
kunskapsutvecklingen påverkas positivt när de integreras med grundskoleelever i mindre konstellationer.
Pedagogerna har höga förväntningar på sina elever.
Eleverna känner ansvar för sitt skolarbete och genom
att de deltar i sina grundskoleklasser förbättras deras
självbild. Samarbetet mellan elever och personal känne
tecknas av ömsesidig respekt och allas lika värde.
Tillgången på ändamålsenliga lokaler är en parameter som hindrar eller främjar organisationen kring
undervisningen i grundsärskolan.

Analys
Genom de individuella utvecklingsplanerna blir resultat,
utvecklingsbehov och mål tydliga, vilket underlättar
planering på både individ- och gruppnivå.
Pedagogernas utvärdering av årets arbete med
inkluderande arbetssätt, demokratiska värden och
delaktighet i utbildningen visade att eleverna stärkte
sin tilltro till den egna förmågan att påverka utbildningen. De gav uttryck för att de vill och vågar lära
sig mer och visa sina kunskaper tillsammans och för
varandra, särskilt i mindre konstellationer med grundskoleelever. Vikten av ett inkluderande arbetssätt var
tydlig.
Resultaten och aktuell forskning visar att det
systematiska arbetet med fokus på ett 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 i form
av förmåge- och kunskapsutveckling. Forskning och
beprövad erfarenhet säger att ett vidare integrerat
arbete förväntas leda till högre måluppfyllelse.

Resultaten när det gäller både kunskaper och tillgänglighet understryker att samarbetet mellan särskolans pedagoger och ämneslärarna fungerar på ett
utvecklande sätt. Det indikerar att ett vidare samarbete i flera ämnen och aktiviteter kan leda till ännu
högre måluppfyllelse.
Av pedagogernas kvalitetsrapport framgår att de är
mycket engagerade och att de och hela skolan sätter
eleven i centrum på såväl individ- som grupp- och
organisationsnivå. Inkluderingen utvecklas och utökas
successivt. Vinsterna märks i måluppfyllelse, trygghet
och känslan av allas lika värde. Personalen finns nära
eleverna hela tiden, men med stigande ålder lämnar
eleverna särskolegruppen alltmer och ingår i sin
grundskoleklass större delen av dagen.

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
Arbetet med socialisering, delaktighet och elevernas eget ansvar måste fortgå och leda till ytterligare
metoder, så att alla elever kan nå allt längre i sin
utveckling individuellt och i grupp.
En ökad kunskap kring bedömning av elevens
kunskaper är något som måste få fokus, för att pedagogerna ännu bättre ska kunna möta alla elever där de
befinner sig i sin utveckling.
I enlighet med skolans uppdrag och elevernas höga
uppnåendemål är det viktigt att lärarna fortsätter att
hitta ämnesövergripande arbetsområden och arbetssätt, så att inkluderande undervisning i såväl praktiska
som teoretiska ämnen blir möjlig.
Att tillsammans med eleverna systematisera arbetet
med mål och delmål och därigenom uppnå progression
i lärandet är ett viktigt område att vidareutveckla.
Samarbetet mellan lärarna i båda skolformerna är
av yttersta vikt. Skolorna måste ytterligare utveckla
samarbetsformer för pedagogerna, så att de kan
samplanera klass- och ämnesintegrerat arbete med
utgångspunkt från att alla elever ska ha möjlighet att
nå högre mål. Ett sådant arbete leder till att fler elever
får betyg inom ramen för grundskolan. Att nå ett
sådant mål förväntas bidra till bättre självkänsla och
större möjligheter till arbete eller vidare studier.
I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas. Det
ska leda till att alla elever vid nästa utvärdering visar
att de har god förståelse för vad de ska kunna för att nå
kunskapskraven, att de får hjälp i skolarbetet, är delaktiga i sin utbildning, har studiero på lektionerna och
känner sig trygga.
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Fritidshem

Samtliga kommunens F–6skolor har fritidshem.
Antalet inskrivna barn per enhet varierar mellan 15 och
140.
Statistiken visar att det är svårt att rekrytera behörig personal – en tydlig trend i hela riket. Sunne har

dock en högre grad av högskoleutbildad personal i
fritidshemmen än riket i snitt. Övriga värden ligger i
paritet med rikets.

Nyckeltal fritidshem
Fritidshem
Antal invånare 6–12 år
Barn 6–12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)
Riket, andel (%)
Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)
Riket, andel (%)
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal
Riket
Kostnad kommunalt fritidshem, kr per inskrivet barn
Riket
Tabell 15: Nyckeltal fritidshem Källa: Kolada

Fritidshemmet ska genom ett utforskande och praktiskt
arbetssätt stimulera elevernas kunskapsutveckling. Det
ska vara ett komplement till förskoleklass och skola när
det gäller att uppfylla de nationella målen. De resultat
som huvudmannen specifikt följer utvecklingen kring,
förutom det övergripande värdegrundsuppdraget,

Fritidshem

2020
974
49
55
42,9
37
21,7
20,4
41 208
41 629

2019
955
54
56
43,9
36,6
22,1
20,7
39 004
40 508

Källa/kommentar
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada
Kolada

är undervisningen om språk och kommunikation.
Uppföljningen sker genom enheternas egna kvalitetsanalyser som bygger på observationer, barnsamtal i
samlingar, enskilt och i lek samt via personalenkät och
skolenkät riktad till vårdnadshavare.
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MÅL
Måluppfyllelse
• Undervisningen är stimulerande samt utgår från lek och
skapande
• Eleverna i fritidshemmet utvecklar sin förmåga att

RESULTATINDIKATORER
• Eleverna visar förståelse för normer och regler i
lekar och spel
• Eleverna visar förståelse för hur gemensamma

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika

beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på

sammanhang och för skilda syften (Lgr11)

ett konstruktivt sätt

• Eleverna i fritidshemmet utvecklar sin förmåga att skapa
och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån
ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (Lgr11)
Upplevd kvalitet
• Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns

• Eleverna samtalar, lyssnar, ställer frågor samt
framför egna tankar, åsikter och argument om olika
områden
• Skolenkäten samt fritidshemmets enkät

fritidshem
• I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt
barns lärande
• Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns
fritidshem

Resultat och måluppfyllelse

Analys

En sammanställning av fritidspedagogernas observationer och elevsamtal visar att eleverna utvecklade det
sociala samspelet mellan varandra och med de vuxna.
I sammanställningen syns också att elevernas kommunikativa förmågor utvecklades när det gällde att
samtala, föra fram egna tankar, åsikter och argument
samt att i ord beskriva upplevelser och aktiviteter.
Flera verksamheter framhåller leken som en aktivitet som på många plan bidrar till utveckling och möjlighet till goda samtal.
Fritidshemspersonalen använder
Trivselprogrammet som verktyg för att skapa trygghet
för alla elever på skolan.
I skolenkäten för grundskolan ansåg en majoritet
av vårdnadshavarna att fritidshemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets lärande (index 8,0 av 10).
Vårdnadshavarna ansåg även att lek och skapande får
stort utrymme på fritidshemmet (index 8,7 av 10).
Dock kan man utläsa att vårdnadshavarna anser att
möjligheten till vila och avskildhet var något sämre
(index 7,5 av 10).
Pandemin påverkade undervisningen i fritidshemmet. Pedagogerna bedrev majoriteten av undervisningen utomhus. Det ledde till att de prövade andra
former för att nå målen med verksamheten.

I pedagogernas samlade analys syns att det tidvis var
stor frånvaro både bland barn och personal i skolan
och på fritidshemmet. Det ledde till att det var svårt
att planera verksamheten på det sätt man önskade,
eftersom vikarier inte i samma utsträckning kan planera aktiviteter med läroplanen som grund. Trots pandemi och stundtals brist på personal bedrev fritidshemmen en utvecklande verksamhet för barnen.
Skolgården och andra ”rum” i anslutning till skolan
erbjöd möjligheter till det.
Högläsning med efterföljande samtal är något som
lyfts som en viktig del i barnens språkliga utveckling,
men även som en stor bidragande del till vila. På skolor där högläsning är mer frekvent ser personalen att
ett lugn skapas i gruppen, vilket är viktigt att samtala
med vårdnadshavare om, för att de ska förstå bättre
vad vilan innebär.
Den planerade leken leder till att barnen tillsammans med pedagogerna lär sig samspel, utvecklar sin
språkliga förmåga och sina tankar samt diskuterar
olika uppfattningar och tolkningar. Därför är det viktigt att fritidspedagogerna planerar sin verksamhet
med läroplanen som grund.
Arbetet för att utveckla skolornas likabehandlingsoch värdegrundsarbete samt det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling fortsatte. Personalens begreppsförståelse
och medvetenhet ökade om de val som görs i verksamheten och om hur undervisningen främjar och
förebygger diskriminering och kränkande behandling.

Fritidshem

34

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
Det systematiska arbetet med kunskapsområdena
måste fortsätta för att det ska gå att upprätthålla
utvecklingsarbetet. Fritidshemmen måste fortsätta
utveckla kunskaper och kompetenser för att bedöma
och analysera den egna verksamhetens förmåga till
måluppfyllelse. Kvalitetsindikatorer måste tas fram
för att det ska framgå tydligt vilka resultat undervisningen i de olika områdena ska leda till. Arbetet
med förståelse och användning av kvalitetsindikatorer
måste fördjupas och förankras i verksamheten.

Fritidshem

Utvecklingssamtalen måste på ett tydligare sätt
anknyta till verksamhets- och arbetsplansmål. I
arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras
samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas. Det ska
leda till att alla elever och vårdnadshavare vid nästa
utvärdering visar att de har god förståelse av vad
lärandet i fritidshemmet syftar till och att eleverna
känner sig inspirerade att utvecklas så långt som möjligt och stimulerade att lära sig mer.
Om fritidshemmet håller hög kvalitet och gör det
pedagogiska uppdraget tydligt, förbättras förutsättningarna för ökad måluppfyllelse hos eleverna.
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Gymnasieskola

Gymnasieskolan i Sunne kommun finns på två enheter: Sunne Gymnasieskola Broby (SG/Broby) och
Sunne Gymnasieskola Södra Viken (SG/Södra Viken).
SG/Broby har, förutom introduktionsprogrammen (IM), tre nationella program: naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktningarna naturvetenskap
samt naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningen beteende

vetenskap och industritekniska programmet (IN) med
inriktningarna driftsäkerhet och underhåll, produktoch maskinteknik samt den riksrekryterande profilen
grafisk produktion. SG/Södra Viken har två nationella
program: fordonsprogrammet (FT) med inriktning
transport och naturbruksprogrammet (NB) med
inriktning skog.

Nyckeltal gymnasieskola
Gymnasieskola
Antal elever i kommunens gymnasieskola
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, andel (%)
Riket
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, andel (%)
Riket
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen
Riket
Andel lärare (ej yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
Andel yrkeslärare med lärarlegitimation
Antal elever per lärare (heltidstjänst), kommunal gymnasieskola
Riket
Kostnad per elev, alla folkbokförda
Kostnad per elev, kommunens gymnasieskola
Riket

2021
73,6
77,6

2020
362
64,9
71,5
74,3
77,9
67,3
80,1
81,1
46,8
7,7
11,6
157 216
191 487
126 404

2019
422
66,2
71,8
80,0
78,1
63,4
79,5
83,9
38,8
9,2
11,4
144 388
167 050
125 723

Tabell 16: Nyckeltal gymnasieskola Källa: Kolada

Alla nyckeltal för läsåret 2020/2021 mäts höst
terminen 2020, förutom andel med examen eller
studiebevis som mäts vårterminen 2021.
Antalet elever i Sunnes gymnasieskola har successivt minskat. Det är en direkt följd av det relativt stora antalet flyktingar som Sunne kommun tog
emot 2015/2016 och som nu till största delen passerat
genom gymnasieskolan.
Kostnaderna för gymnasieskolan är höga. Det
beror dels på att tre av fem nationella program är
yrkesprogram med mycket höga kostnader för utrust-

ning, specialanpassade lokaler och yrkeskurser där det
krävs hög personaltäthet. Dels beror det på att Sunne
Gymnasieskola/Broby hade få sökande till vissa program, vilket för med sig höga kostnader för personal.
Andelen lärare, exklusive yrkeslärare, med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne låg något
under rikets. Vad gäller yrkeslärare var behörigheten
lägre, vilket speglar svårigheterna att rekrytera yrkeslärare med legitimation. Vanligtvis rekryteras lärarna
från respektive bransch och genomgår därefter yrkeslärarutbildning.
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MÅL
Måluppfyllelse
• Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så

RESULTATINDIKATORER
• Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen

långt att de når, som lägst, betyget E i alla ämnen
• Samtliga studerande på högskoleförberedande program

• Antal med examen

når examen
• Samtliga studerande på yrkesförberedande program
når examen
Upplevd kvalitet
• Eleverna har god förståelse av vad de ska kunna för att

• Antal med studiebevis

• Skolenkäten

nå kunskapskraven
• Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer

Resultat och måluppfyllelse
Sunne gymnasieskolors måluppfyllelse när det gäller
andelen elever som når examen var god och i nivå med
eller över snittet i riket för merparten av programmen.
Eftersom elevantalet på flera program är litet, kan måluppfyllelsen variera ganska mycket, vilket innebär att
viss försiktighet bör iakttas vid slutsatser och analyser. På industritekniska programmet minskade andelen
som nådde examen jämfört med de tre föregående åren.
Naturbruksprogrammet hade en tydlig ökning. Det
är glädjande, eftersom programmet tidigare låg under
resultatet för riket.

Även när det gäller genomsnittlig betygspoäng visade
kommunens program goda resultat, men några program nådde inte snittet i riket, vilket är en uttalad ambitionsnivå. Bryter man ned betygspoängen för respektive
kvinnor och män framgår att kvinnors resultat var lägre
när det gällde de yrkesförberedande programmen och
högre i de högskoleförberedande. Det gällde dock inte
2020, då resultaten för män generellt var högre.

Betygspoäng och examen i gymnasieskolan
2021
2020
2019
Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning, kommunala skolor Total Män Kvinnor Total Män Kvinnor Total Män Kvinnor
Alla program
14,1 14,1
14,1 14,5 14,7
14,2 14,1 13,9
14,4
Riket
14,4 13,8
15 14,3 13,7
15,0
Högskoleförberedande program
14,6 13,7
15,3 15,6 16,1
15 14,4 13,4
15,1
Riket
14,9 14,4
15,4 14,9 14,3
15,4
Yrkesförberedande program
14 14,1
13,7
14 14,2
13,6
14 14,1
13,6
Riket
13,2 12,9
13,8 13,1 12,8
13,7
Tabell 17: Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning Källa: Kolada
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Andel med examen

betygspoäng för

betygspoäng för

elever med examen

elever med examen

per program, procent

Fordons- och transportprogrammet
(FT)
Riket (FT)
Naturbruksprogrammet (NB)
Riket (NB)
Industritekniska programmet (IN)
Riket (IN)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Riket (NA)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Riket (SA)

Genomsnittlig

Genomsnittlig

2021
91,0

2020
96,8

2019
88,9

2021
14,2

2020
15,0

2019
13,8

iu
97,0
iu
92,9
iu
100
iu
100
iu

87,7
83,3
87,5
94,1
91,0
94,1
94,1
100
91,2

87,5
88,9
90,7
100
88,9
100
94,6
100
91,7

iu
14,1
iu
13,1
iu
16,3
iu
13,9
iu

13,2
13,8
14,4
12,8
13,3
16,4
16,4
14,8
14,9

13,0
15,2
14,1
13,4
13,3
14,9
16,3
14,0
14,9

eller studiebevis
2021
2020
2019
10,8
14,9
13,5
iu
14,6
iu
12,9
iu
16,3
iu
13,9
iu

12,8
13,7
13,9
12,7
13,0
16,2
16,0
14,8
14,4

12,6
14,9
13,8
13,4
13,0
14,9
16,0
14,0

Tabell 18: Betygspoäng och examen Källa: Skolverket

Skolenkäten
Sunnes gymnasieskola genomför skolenkäten för
elever och personal varje år inom områden som
huvudmannen prioriterar. Syftet är att få ett underlag av god kvalitet där statistik går att jämföra mel-

lan år och grupper. Enkätresultatet måste, precis som
en del annat statistiskt material för Sunne gymnasieskola, hanteras med viss varsamhet, då det grundas på
en liten population.

Flickor Pojkar

Flickor Pojkar

Flickor Pojkar

år 1

år 1

år 2

år 2

år 3

år 3

6,8
6,5

7,4
6,8

6,7
5,6

7,0
6,0

7,0
6,3

7,5
6,9

mål
Stimulans och utmaningar
Anpassningar efter elevens

7,4
6,7

elevens behov
Utmaningar
Studiero
Trygghet
Förhindra

7,2
7,4
7,0
8,2

8,0
7,7
7,7
9,6

7,6
7,4
6,3
8,6

7,4
7,5
6,9
9,1

7,5
7,1
6,2
8,7

7,7
7,8
7,0
9,0

behov
Tillit till elevens förmåga
Studiero
Trygghet
Förhindra kränkningar

7,7
8,1
7,3
8,5

kränkningar

7,7

8,6

7,9

8,2

7,8

8,3

Veta vad som krävs
Stimulans
Anpassning efter

Personal gymnasieskolan
Information om utbildningens

8,5

Tabell 19: Skolenkät Källa: Egen regi

Resultaten visar att flickor över lag i lägre grad upplevde att skolan ger stimulans och utmaningar och att
den inte anpassar undervisningen. Flickorna upplevde
även i lägre grad att skolan är en trygg plats med studiero, där personalen förhindrar kränkningar.
Vad gäller anmälda kränkningar var de som utsätter pojkar. Antalet anmälda kränkningar var lågt.
Antal kränkningsärenden gymnasieskolan
Totalt utsatta
Totalt utsättare

Flicka
3
0

Pojke
4
8

Tabell 20: Kränkningsärenden Källa: Draftit

Totalt
7
8

Analys
Det är viktigt att konstatera att grupperna som utgör
det statistiska underlaget för Sunne är små. Det innebär att resultaten kan variera stort mellan åren och
i hög grad kan påverkas av en eller ett par enstaka
elevers resultat. Andelen flickor var också låg, endast
31 procent under läsåret, vilket håller i sig mellan
åren. De yrkesförberedande programmen i kommunens gymnasieskolor är av tradition mer attraktiva för pojkar. Även om flera insatser gjorts för att
bryta de traditionella och könsbundna valen, har inte
andelen flickor ökat. Resultaten visar att flickor presterar bättre, med undantag för 2020, då det omvända
var fallet. Tittar man på betygsvärden och skolenkäten
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tillsammans syns att flickorna trots en upplevd mindre stöttning presterade bättre. Pojkar hade ett högre
värde inom alla områden och årskurser, vilket visar
att skolornas totala lärmiljö är mer anpassad till majoriteten, det vill säga pojkarna. Det kan vara en orsak
till att skolorna har svårt att rekrytera flickor.
För att eleverna på yrkesförberedande program
ska nå målen i högre grad, är det centralt att vidareutveckla arbetet med att stimulera dem till studier,
få dem att känna sig mer delaktiga och öka samarbetet mellan lärare i gymnasiegemensamma ämnen och
karaktärsämnen. Det har visat sig vara en framgångsfaktor för två av de yrkesförberedande programmen.
Det är viktigt att eleverna kan sätta in sin utbildning
i större sammanhang och se hur delar spelar roll för
helheter. Samarbetet med de olika yrkesbranscherna
är betydelsefullt och programråden har visat vikten av
utbildning och examen. Även arbetet med att vidareutveckla praktik på samtliga program har varit en
framgångsfaktor.
Mentorskapet på SG/Södra Viken har varit en
framgångsfaktor och lett till större trygghet. Genom
samplanering av praktiska och teoretiska ämnen har
inspirationen ökat för eleverna, vilket visar sig i stigande resultat. Elevernas delaktighet i utbildningen är
viktig för stimulans och lärande, varför det här arbetet
ska fortsätta och vidareutvecklas.
Båda skolorna behöver generellt se över och
utveckla sitt arbete med stöd till elever i behov. Det
handlar om hur resurser används effektivt, hur de
schemaläggs och hur stöttning eller läxhjälp används
på ett effektivare och mer strukturerat sätt.
För att nå högre grad av jämställdhet behöver skolorna utveckla arbetet med individ- och gruppnära
anpassningar av verksamheten, där lärare och elevhälsa är huvudaktörer. Studieresultaten och hur eleverna upplever arbetsmiljö och påverkansmöjligheter
visar att täta formativa utvärderingar leder till att eleverna blir delaktiga i vidare planering. Pedagogerna
ansvarar för att 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.
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Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
Samarbetet mellan studievägledarna och branscherna
ska fortsätta utvecklas för att bryta de könstraditionella valen. Studie och yrkesvägledning är en hörnsten i arbetet och såväl grundskolans studie- och
yrkesvägledare som gymnasiets marknadsförare är
viktiga aktörer. Bedömningen är att det leder till att
gymnasieskolorna i Sunne ökar sin attraktivitet, framför allt vad gäller flickor.
I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas med
utgångspunkt från att alla elever vid nästa utvärdering
ska visa att de har god förståelse för vad de ska kunna
för att nå kunskapskraven och att de känner sig inspirerade att utvecklas så långt som möjligt, stimulerade
att lära sig mer och att de är med och påverkar på vilket sätt de ska arbeta med skoluppgifterna.
Det genomsnittliga meritvärdet ska öka på både
yrkes- och studieförberedande program och vara
högre än rikets snitt.
Skolorna kommer också att arbeta strategiskt med
att utveckla det digitala lärandet med hjälp av erfarenheterna från distansundervisningen under pandemin.
Arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt fortgår och vidareutvecklas genom skolornas
utvecklingsgrupper.
Planering och dokumentation av både undervisning
och möten ska finnas och vara transparenta för alla i
skolan.
Skolchefen och rektorerna för samtliga enheter
fortsätter att arbeta strategiskt för att bygga en hållbar
skolkultur.
Ett övergripande, långsiktigt mål är att arbeta fram
ett program för att rekrytera och få lärare att stanna.
En del av målet är också att lärarna ska ha examen
och lärarlegitimation, vilket tros leda till högre måluppfyllelse och kan få fler elever att ta examen efter
tre år, vid både högskoleförberedande och yrkesförberedande program.
Elever med gymnasieexamen har större möjligheter
att studera vidare och få arbete, vilket är viktigt både
för individen, kommunen och samhället i stort. Målet
att nå examen är viktigare än att betygspoängen ökar.
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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 funktionsnedsättning. Gymnasiesärskola består av nationella och individuella program där eleverna läser ämnen eller ämnesområden. Efter ett avslutat nationellt eller individuellt
program utfärdas ett gymnasiesärskolebevis. I gymnasiesärskolan 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).

Utbildningen är samlokaliserad och verksamhetsintegrerad med SG/Södra Viken. Lokaler och utrustning är gemensamma för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, 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.
Eleverna kommer från hela regionen. Läsåret
2020/2021 tillhörde 16 elever gymnasiesärskolan
enligt nedanstående fördelning.

Program/årskurs

1

2

3

4

Fordonsvård och godshantering (FG)

1

2

1

1

Skog, mark och djur (SMD)

3

2

4

2

Måluppfyllelse och analys
MÅL

RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse
• Eleverna ska uppleva att de är delaktiga i planeringen

• Utvärderingar

av undervisningen samt värdegrundsarbetet genom

• IUP

exempelvis framtagande av skolans årliga plan mot

• Utvecklingssamtal

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
Upplevd kvalitet
• Eleverna får hjälp i skolarbetet

• Utvärderingar

• Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning

• IUP

• Eleverna har studiero på lektionerna

• Utvecklingssamtal

• Eleverna känner sig trygga
• Vuxna reagerar om någon elev far illa
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I gymnasiesärskolan är APL-platser ännu viktigare
för introduktion till arbetslivet än de är för eleverna
i gymnasieskolan. Alla APL-handledare har dokumentationsansvar. Skolan har utformat ett underlag som komplement till läkares bedömning av nedsatt arbetsförmåga. Försäkringskassan beslutar om
Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga.
Arbetslaget har arbetat långsiktigt för att skapa bra
APL-platser som kan avsätta tid och stöd för eleverna
och som har förståelse för deras funktionsnedsättning.

MÅL

Skolan har ett väl utvecklat samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet för APL och studiebesök.
Planeringen av elevernas olika mål påbörjas i årskurs 3, då den första kartläggningen sker i samråd
med arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, habiliteringen, psykiatrin, god man och LSS i elevens hemkommun. Planeringen fördjupas år 4. För att kontakterna och planeringen för utslussning ska fungera med
övriga myndigheter och hemkommun, har SG/Södra
Viken en lärare med särskilt ansvar för kontakt, kommunikation och planering med alla instanser.
RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse
• Samtliga elevers resultat ska öka över tid och då visa
sig genom ökade meritvärden inom samtliga ämnen

• Elevernas måluppfyllelse
• IUP

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

• Utvärderingar

nå kunskapskraven
• Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer

Undervisningen på gymnasiesärskolan är i stor
utsträckning individanpassad. Det innebär att lärartätheten är hög, drygt 1 lärare per 3 elever. När det
ges möjlighet deltar gymnasiesärskolans elever i
karaktärsämnesundervisningen. Det gäller främst programmet för skog, mark och djur i årskurs 1, men
förekommer även i årskurs 2 och 3.
Undervisningen tar sin utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt med stort fokus på att stärka
elevernas läs- och skrivutveckling.
I de gymnasiegemensamma ämnena genomfördes en del kurser årskursvis och en del årskursöverskridande, för att anpassa undervisningen.
Måluppfyllelsen när det gäller kunskapsutveckling var
god – alla elever nådde minst E i sina resultat och alla
avgångselever fick examen från gymnasiesärskolan.
Eleverna trivs i skolan, vilket är den bästa grunden
för en god kunskapsutveckling. Gymnasiesärskolans
personal arbetar enligt samma förhållningssätt som
övriga medarbetare på skolan; alla elever ska känna
sig välkomna och trygga och bli mötta efter sina individuella förutsättningar.
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Utbildningstiden för gymnasiesärskolan är fyra
år, vilket ger längre tid att lära och att förbereda sig
för arbetsmarknad och samhällets förväntningar och
krav. Eleverna i särskolan behöver mycket individuell
undervisning och handledning. Det här läsåret kunde
fler lokaler användas, så elevgrupper kunde delas i
den omfattning som är framgångsrik för kunskapsinhämtning.
Elevenkäten visar att en majoritet av eleverna visste vad som förväntas av dem i undervisningen, ansåg
att de kan vara med och påverka undervisningen samt
när de var klara med en kurs.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten var inte
optimalt på grund av restriktioner till följd av covid19pandemin. Samarbetet är mycket viktigt och ambitionen är att framöver fortsätta och fördjupa det. Det
är vidare viktigt att även ha samarbete med arbetsmarknadsenheter i andra kommuner, eftersom skolans
upptagningsområde utgörs av hela regionen och det är
i liknande verksamheter och sysselsättningar eleverna
i gymnasiesärskolan kommer att arbeta.
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Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas så att
alla elever vid nästa utvärdering ska visa att de i ännu
högre grad förstår vad de ska kunna för att nå förväntade mål, att de känner att de får stöttning och feedback samt att de känner sig nöjda med sin egen insats.
Verksamheten måste fortsätta att dokumentera
de studerandes utveckling och lärprocesser, för att
undervisningen ska kunna utvecklas på både individoch gruppnivå. Dokumentationen ska vara en del av
underlaget för huvudmannens kvalitetsrapport. Nästa
läsår kommer lärarna att skapa ytterligare tid för individuell uppföljning med eleverna i såväl teoretiska
ämnen som praktiska kurser. De ska utvärdera skolarbetet tillsammans med eleverna minst en gång per

månad. Ett mål för undervisningen är att eleven än
bättre förstår kursmålen och vad som ska göras när.
Arbetet fortsätter med att få eleverna att passa
tider, vara rätt klädda och ha relevant utrustning vid
dagens och lektionens början. En del i det är att fortsätta att ha starten av veckan i fritidslokalen och där
bli ännu tydligare med hur veckan ser ut, vad som ska
göras och vilka kurser arbetet tillhör.
Det är viktigt att samarbetet mellan studie- och
yrkesvägledaren och eleverna leder till att de får en
stor förståelse för vad de behöver lära sig inför vidare
studier och yrke. I linje med det ligger också samarbetet med näringslivet genom till exempel studiebesök
och/eller praktik och APL-platser. Det arbetet behöver
ses över och utvärderas nästa läsår.
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Vuxenutbildning

Utbildningen vid den kommunala vuxenutbildningen
bygger på de nationella styrdokumenten.
Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och
stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att göra det möjligt för
eleverna att fortsätta studera. Vuxenutbildningen är en
viktig del i arbetet med att förebygga arbetslöshet och
minska risken för utanförskap.
Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och de
studerande har mycket olika förutsättningar. Även de
studerandes mål med utbildningen kan variera kraftigt.
Utbildningen måste därför utgå från och anpassas till
individens behov och förutsättningar och kan variera
både till längd och innehåll.
Från och med den 1 juli 2020 består komvux av
följande

delar:
• grundläggande nivå
• gymnasial nivå
• särskild utbildning för vuxna på grundläggande
nivå
• särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
• svenska för invandrare.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Sunne kommun erbjuder undervisning i alla dessa delar.
Verksamheten vid vuxenutbildningen präglades
2020 till stor del av covid19pandemin, ekonomiska
anpassningar och organisatoriska förändringar. Pandemin påverkade schema och gruppstorlek och under
perioder bedrevs undervisningen helt eller delvis på
distans. Vuxenutbildningen i Sunne strävar efter att
anpassa utbildningarna efter den studerandes behov
och önskemål. Verksamheten har ett uppdrag att hantera människor i omställning. Tillsammans med samhällets övriga aktörer ska verksamheten hitta de bästa
möjliga och mest effektiva lösningarna för att individen ska få den utbildning som krävs för vidare studier
eller anställning.
Lärarnas tillgänglighet för eleverna ökade genom
att handledningen utvecklades. En konsekvens av det
och ett mål är att personalen i större utsträckning vistas bland eleverna. Det ställer större krav på flexibilitet och samarbete.
Förutsättningarna för att varje studerande ska
erbjudas det stöd hon eller han behöver ökar med detta
arbetssätt.
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Nyckeltal vuxenutbildningen
Grundläggande vuxenutbildning
Antal elever i kommunal grundläggande vuxenutbildning hemkommun
Andel avslutade kurser inom grundläggande vuxenutbildning
Riket
Gymnasial vuxenutbildning
Antal elever i kommunal gymnasial vuxenutbildning hemkommun
Andel avslutade kurser inom gymnasial vuxenutbildning
Riket
Sfi
Antal elever i sfi-utbildning
Elever på sfi som avbrutit utbildningen och klarat färre än två kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%)
Riket
Elever på sfi som fortsätter utbildningen, men klarat färre än två kurser, av nybörjare två
år tidigare, andel (%)
Riket

2020
30
iu
iu

2019
29
72,7
73,3

2018
33
66
iu

340
iu
iu

246
67,3
71,7

244
59,8
70,1

118

122

152

21

21

17

36

33

23

47

34

41

26

25

34

Tabell 21: Nyckeltal vuxenutbildningen Källa: Kolada

Prioriterade utvecklingsområden
under året
•

•

•

Utveckla arbetet med att ge eleverna stöd att förbättra sin studieteknik och att planera och strukturera sina studier för högre måluppfyllelse och
ökad genomströmning.
Utveckla arbetet med extra anpassningar för
elever med behov av stöd. Utarbeta tydligare rutiner för dokumentation.
Antalet avhopp från kurser ska vara lägre än riksgenomsnittet.

Resultat och måluppfyllelse
20 procent slutade eller avbröt studierna.
Av dem som var inskrivna 2020 fick 38 procent
godkänt i minst en kurs.
Andelen kvinnor som slutade eller avbröt studierna
uppgick till 16 procent.
Av de kvinnor som var inskrivna fick 38 procent
godkänt betyg i minst en kurs.
Andelen män som slutade eller avbröt studierna
uppgick till 29 procent.Av de män som var inskrivna
fick 37,5 procent godkänt betyg i minst en kurs.

Gruppstorleken varierar eftersom elever börjar och
slutar av olika anledningar. Komvux har fortlöpande
antagningar, så det kommer hela tiden nya elever.
Elevernas förkunskaper är också olika, både i studieteknik, allmänbildning och tidigare studier i till exempel språk. Eleverna representerar många kulturer. På
grund av pandemin delades eleverna in i halvklasser,
vilket gav bättre resultat. Uppdelningen skedde dels
efter hur många som kunde vistas i klassrummet i
enlighet med restriktionerna, dels efter kunskapsnivå.
Extraresurser fanns på studieväg 1 med språkstöd
och en lärare som gav studieväg 1B och 1C anpassad
undervisning. Det gav A-gruppen god progression.
Eleverna fick låna hem digital utrustning för att kunna
studera på distans. Alla elever fick dessförinnan
utbildning i att använda dator eller Ipad. I och med
pandemin ökade personalens och elevernas digitala
kunskaper.

Män slutar i nästan dubbelt så stor utsträckning som
kvinnor. Någon kartläggning av orsakerna har inte
gjorts. Framöver behövs en analys av om avhoppen
beror på interna eller externa faktorer. Sett till hur
stor andel som fick godkänt betyg i minst en kurs, var
skillnaden mellan kvinnor och män obetydlig.

Vuxenutbildning
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Analys
Insatser har gjorts för att skapa en utbildning som kan
erbjuda en god social och fysisk miljö i ändamålsenliga lokaler.
Lärarnas tillgänglighet för eleverna ökade genom
att handledningen utvecklades. En konsekvens och ett
mål är att personalen i större utsträckning vistas bland
eleverna. Det ställer större krav på flexibilitet och
samarbete. Förutsättningarna för att varje studerande
ska erbjudas det stöd hon eller han behöver ökar med
detta arbetssätt.
Analysen av resultaten för de gymnasiala kurserna
visar – framför allt i vård- och omsorgsutbildningen
– att en stor del av eleverna hade ett annat modersmål
än svenska. Flera hade inte gått grundskolan i Sverige
och deras förkunskaper i olika ämnen varierade. Att
lärarna arbetar språk- och kunskapsutvecklande är
därför av stor vikt för att eleverna ska lyckas med sina
studier.
Progressionen var i en del fall långsammare beroende på pandemin. Trots det ser resultaten bra ut. Det
befarades att fler skulle försvinna från sfi på grund
av distansstudierna, men så blev inte fallet. De som
avbröt studierna eller slutade gjorde det på grund av
föräldraledighet, oro för att få covid-19, anställning,
andra studier eller flytt.
Distansstudier kan vara en utmaning för en del
elever, som kanske har familj som stör eller känner
bristande motivation hemma. Det kan också vara svårare för läraren att bedöma en uppgift korrekt. Den
digitala kompetensen ökade, vilket är en positiv effekt
av distansstudierna. Gruppindelningen efter kunskapsnivå var också positiv, eftersom eleverna nådde bättre
resultat än förväntat. Lärarna kunde ge mer individuell feedback genom distansundervisningen via digitala kanaler.
A-gruppen hade hög närvaro, vilket gynnade dess
progression och bevisar att undervisning på plats
påverkar resultaten positivt. Det blir mer aktivitet från
eleverna, man ser dem och kan enklare bedöma dem.
Majoriteten av eleverna har lättare att klara kurserna
vid daglig klassundervisning.
Språkstöd är nödvändigt för nybörjare på studieväg 1.
Kvinnors studier kan i en del familjer vara lägst prioriterade, vilket kan innebära svårigheter för kvinnorna
att kunna studera vid en rimlig tidpunkt på dygnet.
Många sitter med studierna på natten. Kvinnor fortsätter dock studera och får godkänt på kurserna.

Vuxenutbildning

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
•

•
•
•

•
•

Ökat stöd till nyanlända elever, elever som står
långt från arbetsmarknaden och elever som saknar
gymnasiebetyg. Bedömningen är att gruppen troligen kommer att växa de närmaste åren.
Utveckla studiehandledningar på olika modersmål som extra anpassning.
Stärka elevhälsan genom specialpedagog och studie- och yrkesvägledare.
Fortsätta utveckla metoder för att snabbare följa
upp elevernas kunskapsprogression och för bättre
stöd och vägledning.
Utöka och förbättra insatserna för att stötta eleverna genom studiecoacher och specialpedagog.
Fortsätta utveckla rutiner för extra anpassningar.

Huvudmannen ser det som viktigt att det finns ett nära
samarbete mellan skolan och näringslivet i Sunne, för
att kommunen ska kunna anordna utbildningar efter
arbetskraftsbehov. Skolan och näringslivet har redan
ett väl upparbetat samarbete och utvecklar det vidare,
bland annat enligt Industriråd Värmlands intentioner.
De konsekvenser och restriktioner som pandemin för med sig innebär förlängd studietid för många
elever, i synnerhet på sfi. Alla prognoser tyder på ökad
arbetslöshet i regionen, vilket medför högre tryck på
vuxenutbildningen. Troligtvis krävs fler utbildningar
på yrkesvux och mer stöd till eleverna. Såväl riktade
resurser som lokaler för utökad verksamhet behövs.
Lärcenter samverkar med lärarutbildningen vid
Karlstads universitet och kommunen är studieort för
distansutbildningar. För närvarande är tre utbildningsomgångar i gång. Hösten 2020 startade en ny omgång
grundskollärare F–3 med 16 sökande. Start för
förskoleprogrammet var i januari 2021.
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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 kommunens dagliga verksamheter bedrivs ett gemensamt arbete kring uppsökande
verksamhet för den aktuella målgruppen.
Elevgruppen bestod under året av fem studerande.
Alla elever hade sina studier inom komvux som särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

Prioriterade utvecklingsområden och
insatser för läsåret
•
•
•

Eleverna ska ges möjlighet att få tillgång till läromedel som är anpassade till deras kunskapsnivå.
De elever som saknar läs- och skrivförmåga ska
ges visuellt stöd.
Undervisningen ska bedrivas i lokaler som ger förutsättningar för eleverna att arbeta självständigt.
I anslutning till lokalerna ska det finnas hiss och
toalett som är anpassad för elever med funktionshinder.

Resultat och måluppfyllelse
För det mesta inleder läraren lektionen med att återkoppla till föregående undervisningstillfälle, som
sammanfattas via projektorn i löpande text. Genom
att läraren använde musik emellanåt uppstod gemenskap och samtal. Eleverna fick på så sätt en aktiv vila
under lektionerna.
Eleverna var positiva och hade engagemang för
sina studier. Svårigheten ligger ibland i att mäta
elevens progression, eftersom en förvärvad hjärnskada eller annat intellektuellt funktionshinder kan
göra det svårt att befästa kunskaper.

I samband med att distansundervisningen startade i
mars blev Ipadsen oumbärliga för eleverna. Den dagliga verksamheten vid Bergskog försågs med Ipads
och personalen arbetade med appar i olika teman från
UR. Innehållet kompletterades med övningar som till
exempel att läsa recept och laga mat.

Analys
Antalet elever i klassen gav bra förutsättningar för
elevernas erfarenhetsutbyte, eftersom ålder och
arbetslivserfarenhet är viktiga faktorer för gruppdynamiken. Gruppen tyckte det var bra att läraren och
gruppen arbetade med vissa uppgifter gemensamt, till
exempel vid lektionens början och slut.
Möjligheten att anpassa läromedel till elevernas
kunskapsnivå och att använda digitala hjälpmedel i
form av Ipads och internetansluten projektor gjorde
att elever som saknade läs- och skrivförmåga kunde
få visuellt stöd. Det var viktigt för att höja undervisningens kvalitet. Lokalerna var bra och bidrog till att
eleverna kände trygghet och trivsel.
Att eleverna är positiva och engagerade i sin utbildning, är bevis på att utbildningen är god.

Utvecklingsområden för ökad
måluppfyllelse
En central del gällande särskild utbildning för vuxna
är att kunna individualisera undervisningen, eftersom
elevernas intellektuella förmåga varierar. Flera elever
behöver stöd i varje moment och kan inte arbeta självständigt och inte heller läsa och skriva. Möjlighet
att använda hjälpmedel som Ipad och gemensamma
genomgångar via smartboard eller projektor får stor
betydelse för varje studerandes utveckling. Det är
också centralt för deltagare vid särvux att få träffas i

Komvux som särskild utbildning för vuxna

46
ett klassrum. För dem är lärcenter en ”skola” med en
lärare. Det har varit svårt under pandemin för personalen på Bergskog att formalisera lektioner, men
under rådande omständigheter har det fungerat väl
och gett eleverna möjlighet att använda Ipads.
Under verksamhetsåret 2020 gavs information
till nyckelpersoner inom enheten och till externa
aktörer som överförmyndarenheten, arbetsförmedlingen, enhetschefer vid individstöd och LSS samt
Försäkringskassan.
Inför studenten och avslutad utbildning informerades samtliga gymnasiesärelever, vårdnadshavare

Komvux som särskild utbildning för vuxna

och gode män om möjligheten till fortsatta studier vid
komvux som särskild utbildning för vuxna, alternativt
folkhögskola.
I januari 2020 startade en ny grupp elever som
läser kurser på grundläggande nivå. Inför hösten 2021
planerades en kontakt med särvux i Årjäng för att initiera ett nytt samarbete.
Utbildningen fortsätter att arbeta med samma
utvecklingsområden som 2020–2021, eftersom det
visat sig ge god effekt genom ökad trygghet och bättre
resultat.
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Prioriterade utvecklingsoch förbättringsområden
2021/2022
I enlighet med resultaten planeras insatser inom nedanstående utvecklings- och förbättringsområden.
• Ta fram en kompetensförsörjningsplan för att rekrytera och få lärare att stanna i kommunens verksamheter och identifiera kompetensutvecklingsbehov på
organisations-, grupp- och individnivå.
• Förbättra det systematiska kvalitetsarbetet genom
uppföljning, analys och dokumentation av skolchefens kvalitetsdialoger med skolledarna.
• Förbättra huvudmannens och enheternas kontinuerliga uppföljning och analys av insatser, resursfördelning och åtgärder i förhållande till resultaten.
• Fortsätta utveckla kunskaper och kompetenser
för att bedöma och analysera den egna verksamhetens förmåga till måluppfyllelse i både förskola
och fritidshem.
• Sträva efter att minska barngruppernas storlek i
förskolan.

•

•
•

•
•

•

•

Förbättra lärarnas kompetens i tidig läs- och
skrivutveckling i enlighet med Räkna-, skriva-,
läsa-garantin och kommunens läsplan.
Fortsätta med det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet (SKUA).
Fortsätta arbetet med alternativ kommunikation
och tydliggörande pedagogik i form av metodutveckling, tillgängliga lärmiljöer och förhållningssätt.
Fortsätta fokusera på elevernas delaktighet och
inflytande.
Förbättra det kommunövergripande värdegrundsarbetet samt det främjande och förebyggande
elevhälsoarbetet.
Fortsätta föra ut kommungemensamma strategier
och rutiner i organisationen för att främja skolnärvaro.
Fokusera på övergångar mellan skolformer och
stadier för att stödja barns och elevers progression
i lärande och utveckling.

Prioriterade utvecklings- och förbättringsområden 2021/2022
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