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1 Inledning

För tre år sedan tog vi ett samlat grepp om kvalitets
arbetet och kunde konstatera att flera av verksam
heterna i förskola och skola visade goda resultat och 
hög måluppfyllelse. Det fanns emellertid även verk
samheter som inte lyckades lika bra. Det pågick flera 
utvecklingsprojekt, men inget gemensamt för utbild
ningen som helhet. Utvecklingsprojekten utvärdera
des inte och effekterna följdes inte upp. Det behövdes 
en gemensam färdriktning med gemensamma strate
gier för att kommunen skulle nå det politiska målet – 
att Sunne ska vara en av Sveriges bästa utbildnings
kommuner. 

Vår uppgift är att ge de bästa förutsättningarna 
för utbildning och lärande så att varje barn och elev 
ska kunna nå sin fulla potential. Vi har identifierat tre 
kvalitetsområden som särskilt viktiga för ökad kva
litet i undervisningen: kunskapsutveckling, tillgäng
lig lärmiljö och ledarskap. Forskning visar att utveck
lingen av undervisningen är avgörande för att barn 
och elever ska lyckas i lärandet. Med undervisningen i 
centrum behöver rektors pedagogiska ledarskap inrik
tas på att skapa förutsättningar för förskollärares och 
lärares samarbete samt på att delta och leda samtal om 
undervisning och lärande. 

Vårt kvalitetsarbete syftar till att utveckla utbild
ningar med hög kvalitet. Det kräver samsyn runt mål, 

men framförallt runt processerna för att nå målen och 
om analyserna som ska ligga till grund för förbätt
ringsarbetet. Färdriktningen tar avstamp i grundsy
nen att barn och elever kan och vill lära och utvecklas 
samt i medvetenheten om att utveckling kräver lång
siktighet, uthållighet och helhetsperspektiv.

I den samlade kvalitetsrapporten för utbildnings
verksamheterna i Sunne kommun redovisar vi ana
lyser och utvecklingsbehov för respektive skolforms 
prioriterade mål och resultat samt för gemensamma 
verksamhetsmål som huvudmannen identifierat. 
Rapporten visar resultat av och analyserar den peda
gogiska processen från huvudmannens styrning och 
ledning till klassrummet och barngruppens lärande 
och utveckling. 

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

Kvalitetsrapporten är verksamhetens dokumenta
tion, där varje enskild medarbetares bidrag till barns 
och elevers lärande och utveckling blir synligt. 
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2 Systematiskt kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet styrs och följs upp 
genom en kvalitetsarbetscykel på årsbasis för respek
tive verksamhet. Syftet är att ge struktur åt arbetet. 
I det systematiska kvalitetsarbetet finns även ett års
hjul för bildningsutskottet. Det ska underlätta planer
ing och ge framförhållning, men också visualisera en 
naturlig koppling mellan planering och uppföljning 
av arbetet i verksamheterna. Det förstärker  känslan 
av att allt hänger ihop och att allt samlas på ett och 
samma ställe. Med hjälp av kvalitetshjulet följs natio
nella och verksamhetsvisa mål kontinuerligt upp, lik
som nyckeltal och aktiviteter. I slutet av läsåret gene
rerar uppföljningen verksamhetens kvalitetsrapport. 
Föreliggande rapport handlar om utbildningen från 
förskola till och med vuxenstudier.

Yrkeshögskolan lyder under Myndigheten för 
yrkeshögskola, följer dess föreskrifter och rutiner och 
redovisar sina resultat i en särskild rapport. 

Underlaget för den årliga kvalitetsrapporten på 
huvudmannanivå utgörs av analyser och resultat av 
läsårets verksamhetsmål och utvecklingsområden. 
Verksamhetsplaneringen görs i ett första steg av skol
cheferna. Därefter kompletterar varje rektor med 
sina arbetsplaner för respektive enhet. I arbets planen 
beskriver rektor hur varje enhet ska arbeta för att 
uppnå prioriterade och nationella mål. Här finns kon
kreta förbättrings och utvecklingsområden för varje 
läsår i enlighet med enhetens kvalitetsanalys och verk
samhetsplanens prioriterade områden. Arbetsplanen 
utformas så att den fungerar som verktyg för utveck
ling och förbättring av enheten och den är en bärande 
del i det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsplanen 
ska prägla hela skolans arbete. Resultaten följs upp 
genom analys av dokumentation, sammanställning 
av barnintervjuer, resultatdialoger och rektorernas 
kvalitets analyser. Efter önskemål och behov har alla 
skolledare tillsammans med förstelärare eller andra 
nyckelpersoner påbörjat kompetensutveckling i mål 
och analysarbete. Den pågår fram till våren 2021. 

Föreliggande kvalitetsrapport utgör den samlade 
dokumentationen av det årliga kvalitetsarbetet och 
säkerställer ett kontinuerligt, systematiskt utvecklings
arbete. Rapporten ses som ett levande dokument som 
revideras och upprättas i slutet av varje läsår. 

Beprövad erfarenhet och aktuell forskning visar att 
god undervisning förutsätter tillgänglig lärmiljö, där 
bemötande och förståelse av lärandet är av yttersta 
vikt. Genom att utveckla det systematiska kvalitets
arbetet med höga förväntningar på både barn, elever 
och personal genom hela utbildningen, förväntas 
måluppfyllelsen öka. 

Skolcheferna fortsätter sitt påbörjade arbete med 
resultatdialoger från hösten 2017. En  sammanfattning 
av förra årets dialog delges skolledarna i god tid före 
höstens dialoger. Skolledarna och deras  medarbetare 
påpekar enhetsvisa utvecklingsbehov för att höja 
person alens kompetens och därigenom få  eleverna att 
nå högre måluppfyllelse. Det  sammanlagda  resultatet 
från samtliga förskole och  skolenheter ska leda till 
visst gemensamt och visst enhetsvist  utvecklingsarbete.
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3 Utvecklings- och 
kvalitetsområden

Från skolplanens områden Kunskap och kompetens, 
Lärandemiljö och Hållbar utveckling har huvudmannen 
arbetat fram tre prioriterade kvalitetsområden: kun-
skapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och ledarskap. 

Huvudmannen ser att ett systematiskt kvalitets
arbete inom dessa områden på både lång och kort sikt 
är nödvändigt för att styra och utveckla utbildningen 
i Sunne kommun. På området kunskapsutveckling 
sker kontinuerlig uppföljning av arbetet med ämnes
specifika förmågor i förskolan, elevernas resultat 
på nationella prov och betyg, måluppfyllelsen enligt 
 kunskapskraven samt perspektiven meritvärde och 
behörighet till vidare studier. På området  tillgänglig 
lärmiljö innebär kvalitetsarbetet att följa upp hur 
man arbetar med trygghet, trivsel och arbetsro samt 
att stärka nyanländas lärande och elevernas delaktig
het i att utveckla undervisningen. Kvalitetsarbetet 
 syftar också till att undervisningen ska vara stimule
rande, inkluderande och tillgänglig för samtliga barn 
och elever. På området ledarskap innebär arbetet att 
utveckla rektors och förskolechefens pedagogiska 
ledar skap och ge förutsättningar för det. Det  innebär 
även att utveckla lärares ledarskap i barngruppen, i 
klassrummet och vidare i undervisningen. Det ska i 
sin tur leda till att barn och elever känner nyfikenhet 
att lära nytt samt att de vill och kan ta större ansvar 
för sitt eget lärande med stigande ålder. I resultat
redovisningen har dimensionen upplevd kvalitet lagts 
till. Här handlar det om personalens, elevens och 
vårdnads havarens synpunkter.

Sedan 2015 har andelen nyanlända barn och elever 
ökat. Det har ställt krav på undervisningen för nyan
lända, stöd i modersmålet, modersmålsundervisning 
och studiehandledning. Samtliga lärare från förskole
klass till gymnasieskola har genomgått kompetens
utveckling i språk och kunskapsutvecklande arbets
sätt (SKUA). Förskolan har arbetat med Läslyftet, där 
språk och kunskapsutvecklande arbetssätt är en del. 
Ansatsen har varit ett formativt förhållningssätt med 

ett sociokulturellt perspektiv, där inkludering är en 
central del och förväntas avspegla sig i analyser av 
resultat.

Tidigare kvalitetsrapporter har visat stora skillna
der mellan pojkars och flickors resultat. 

Även undervisningen i fritidshemmen  behöver 
vidare utvecklas. Läsåret 2018/2019 inrättades en tjänst 
som genuspedagog och fritidsutvecklare i grundskolan. 
Det förväntas leda till en tydligare styrning och inrikt
ning av värdegrundsarbetet. På högstadiet inrättades en 
tjänst som elevcoach. De båda tjänsterna är led i att för
stärka arbetet med likvärdig utbildning, tryggare lär
miljö, högre skolnärvaro och ökad måluppfyllelse. 

För att ytterligare stärka likvärdigheten i utbild
ningen på låg och mellanstadieskolorna lades resur
ser på tidigt stöd i läs och skrivutveckling.
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3.1 Kunskapsutveckling
Alla barn och elever har rätt till utbildning med hög 
kvalitet för att de ska utveckla förmågor och kunska
per. 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 kun
skapsresultat sker systematiskt och följer verksam
heternas arbetsplaner. 

3.1.1 Matematik

Måluppfyllelsen i matematik har länge varit i fokus i 
både förskola och grundskola. Måluppfyllelsen i  skolan 
har varit låg och har sjunkit med  elevernas  stigande 
åldrar. Samtliga lärare i matematik i grundskolan del
tog i Matematiklyftet och det  skapades matematikverk
städer på samtliga F–6-skolor. I förskole klassen och 
grundskolan används sedan flera år tester från Förstå 
och använda tal (FAT) och Skolverkets Diamant. Syftet 
är att ge lärare och rektor information om elevernas 
kunskaper (främst på gruppnivå) och värdefull kunskap 
om hur undervisningen bör bedrivas och utvecklas. 

Trots det har resultaten på de nationella  proven 
i årskurs 3 och slutbetyget i matematik i årskurs 
9 varierat uppåt och nedåt varje år sedan 2015. Det 
tyder på att undervisningen i matematik, särskilt i de 
lägre årskurserna, behöver ha ännu tydligare samband 
med analyserna av elevernas kunskapsutveckling 
i ämnet. Verksamheten för de äldre elever behöver 
ett förändrat förhållningssätt till ämnet och vidare
utveckla undervisningen. 

3.1.2 Språk- och läsutveckling

Efter analys av måluppfyllelsen i alla ämnen och resul
taten under flera år har huvudmannen  identifierat att 
elevernas läsförståelse både av fakta och skönlitte
rära texter behöver förbättras. En handlingsplan finns 
för att säkra kvaliteten i elevernas språk och läsut
veckling från förskola till åk 7. Av planen framgår de 
tidiga insatsernas och det förebyggande arbetets bety
delse för språk och läsutveckling. Förskolorna arbetar 
systematiskt med pragmatisk och semantisk språkför
ståelse, dialog och åter berättande. Skolorna ska tidigt 
fånga upp elever som befinner sig i riskzonen för och 
som visar svårigheter i sin läs utveckling. Åtgärder ska 
omgående sättas in och följas upp. Handlingsplanen 
för kvalitetssäkring av elevers läsutveckling gör det 

möjligt för kommunens  skolor att få likvärdighet i 
undervisning och bedömning. Den ska också med
verka till att alla elever erbjuds optimal läsutveckling, 
oavsett vilken skola de går på.

3.1.3 Utveckling av undervisningen

I verksamheterna finns 21 förstelärare, vars huvud
uppdrag är att hålla sig à jour med forskning och över
gripande 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.

Under läsåret 2019/2020 ska förstelärarna i 
F–6 leda kommungemensamma ämnesgrupper som 
träffas regelbundet för att utveckla ämnesdidaktiken. 
Alla förstelärare i årskurs 7–9 kommer att arbeta med 
tydliga, gemensamma och riktade uppdrag från och 
med hösten 2019. Uppdragen är framtagna i samarbete 
mellan rektorer och förstelärare och baserar sig på 
utvecklingsbehov som blivit tydliga läsåret 2018/2019. 
Uppföljning av arbetet genomförs löpande, med utvär
dering i maj och oktober, som en del i det systema
tiska kvalitetsarbetet. 

Den fortsatta utvecklingen av språk och kunskaps
utvecklande arbetssätt i undervisningen stöttas av sär
skilda handledare. Deras uppdrag har både varit att 
utbilda nya lärare i arbetssättet och att stötta proces
serna i ämnesgrupperna. Samrättning och sambedöm
ning av de nationella proven sker för årskurserna 3, 
6 och 9 i samtliga ämnen. Det är en viktig del i kom
petensutvecklingen i bedömningspraktik och en del 
av arbetet med att säkra undervisningens likvärdighet 
vid kommunens skolor. 
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3.2 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. I en lik
värdig skola når alla barn och elever såväl sociala som 
kunskapande mål och undervisningen anpassas efter 
individens och/eller gruppens behov. Undervisningen 
är trygg, stödjande och uppmuntrande med varia
tion och utmaningar. Ord som bemötande och allas 
lika värde är centrala för en tillgänglig lärmiljö. En 
tillgänglig lärmiljö 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 huvud
mannen ledarskap och tillgänglighet som grunden för 
en god lärmiljö.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förändra 
och förbättra förskole och skollokaler allt efter nya 
omständigheter och behov. Byggnader byggs om och 
till, ventilation och säkerhet kontrolleras och åt gär
das. Skolornas skyddsombud på såväl elev som 
pedagog nivå är viktiga aktörer för rektorers och 
huvudmannens möjligheter att utveckla arbets miljön. 
Systematiska arbetsmiljöronder genomförs och då 
dokumenteras både behov och vidtagna åtgärder. 

3.2.1 Trygghet, studiero och likabehandling 

Systematiskt värdegrundsarbete bedrivs i samtliga 
verksamheter och är anpassat efter behov och möjlig
heter. Arbetet utvärderas av elever och personal 
genom skolenkäten samt kränknings och klagomåls
rapportering till huvudmannen. 

Som ett led i att stärka elevernas sociala sam
spel och skolornas arbete med värdegrundsfrågor 
har Trivselprogrammet införts på samtliga kommu
nens F–6-skolor. Utvärderingen visar att elev
erna upp lever större trygghet på rasterna och att de 
har fler att leka med än tidigare. Läsåret 2018/2019 
inrättades två halvtidstjänster som fritidsutvecklare 
och genuspedagog. Alla F–6-skolor har påbörjat 
ett systematiskt utvecklingsarbete för att främja 
likabehandling, förebygga kränkningar och 
diskriminering samt främja likvärdighet i bemötande. 

Våren 2018 inrättades med hjälp av statsbidrag 
en projekttjänst som elevcoach för årskurs 7–9. Det 
var mycket uppskattat och både elever och perso
nal ser att tryggheten ökat under både raster och 
lektioner. Anställningen pågick läsåret 2018/2019. 
Insatsen gjorde stor skillnad för det främjande och 

 förebyggande värdegrundsarbetet. Under vårterminen 
utarbetade elevcoach, kurator, grundskolans genus
pedagog och en förstelärare ett program för lika
behandling och allas lika värde. Programmet är inspi
rerat av metoden MVP – Mentorer i våldsprevention 
med undervisningsmateriel från mellanstadiet till och 
med gymnasiet. Arbetet kommer att påbörjas under 
höstterminen och vidareutvecklas under tid.

Även personalen måste känna delaktighet och tri
vas i sin arbetsmiljö. Viktiga parametrar är att känna 
att det finns möjlighet att utvecklas och att känna sig 
trygg i sitt uppdrag. Under läsåret tog samtliga ledare 
och medarbetare i kommunen del av en övergripande 
arbetsmiljösatsning. Anna Tufvessons bok Aktivt med-
arbetarskap ligger till grund för utbildningen och 
efter hösten 2019 ska samtliga kommunanställda ha 
genomgått den.

3.3 Ledarskap
Kommunens utbildningar präglas av ett ledarskap 
där alla är ansvariga för och delaktiga i barnens och 
elevernas lärande, deras måluppfyllelse och skolor
nas totala resultat. Ett pedagogiskt ledarskap känne-
tecknas av intresset för och viljan att lära mer om 
sin egen, andras och varandras förståelse av uppdra
get i alla led. Det innebär ett förståelsefördjupande, 
formativt förhållningssätt till lärande. Ledarskapet 
är relatio nellt och präglas av höga, positiva förvänt
ningar och en tro på att alla kan och vill utvecklas. 

Rektor och lärare skapar tillsammans en ”forsk
ningsprocess” för att systematiskt diskutera och 
analy sera sambandet mellan undervisningen och elev
ernas lärande. Därför ger rektor förutsättningar för 
kollegiala samtal som ska utveckla undervisningen 
genom att de identifierar, uppmuntrar och sprider god 
undervisningspraktik. Det förväntas leda till tydligare 
lärarledd undervisning och stärkt ledarskap i klass
rummet.

Läsåret 2018/2019 har huvudmannen tillsammans 
med skolledarna arbetat vidare med ett dokumenta
tionsunderlag som ska fungera som stöd för  rektors 
pedagogiska ledarskap, när det gäller att utveckla 
undervisningens pedagogiska processer. Underlaget 
ligger till grund för den skolformsvisa redovisningen i 
föreliggande kvalitetsrapport.

Det pågående arbetet med lokala arbetsplaner på 
varje enhet behöver utvärderas och eventuellt föränd
ras efter resultaten och analyserna i huvudmannens 
och verksamheternas egna kvalitetsrapporter. 
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4 Förskola

avdelning. En orsak var att förskolorna periodvis hade 
en viss överinskrivning för att tillmötesgå den höga 
efterfrågan. Den nya förskolan Torvnäs med plats 
för 108 barn öppnade 2018. Förskolan kan i hög grad 
erbjuda plats inom den lagstadgade tiden. 

Kostnaderna för förskolan i Sunne har ökat något 
på grund av nybyggen, men är lägre än i riket, trots en 
hög andel legitimerade förskollärare. I förskolan finns 
även familjecentralen Pusslet med Öppna förskolan, 
som utökat sin verksamhet för att möta behovet från 
främst asylsökande och nyanlända föräldrar.

I hela kommunen varierar barngruppernas storlek 
under läsåret, särskilt i ytterområdena och kyrk byarna. 
Personalomsättningen vid de mindre förskolorna i 
byarna är större än i tätorten. Personalomsättning inne
bär alltid en risk för kontinuiteten i det pedagogiska 
arbetet, men särskilt sårbara är små personalgrupper. 
Förskolechefens pedagogiska ledarskap är viktigt för 
att säkra kvaliteten och kontinuiteten i verksamheten.

Förskolan i Sunne kommun växer, precis som i länet 
och landet. Kommunen har en hög andel barn mellan 
1 och 5 år inskrivna i förskolan i förhållande till riket. 
Det har dock skett en liten minskning av det totala 
antalet barn 1–5 år i kommunen. Det beror främst på 
att de många nyanlända familjer som kom till kom
munen 2015 och 2016 nu till största delen är utflyt
tade. Antalet födda 2015–2018 ökar från år till år. 
Förskolorna i tätorten, Lysvik, Svensby och Rottneros 
har den största efterfrågan på platser. I och med att 
förskolan byggts ut, har behovet av förskollärare ökat 
i såväl Sunne som länet och riket. 

Kommunen har i flera år systematiskt arbetat med 
att rekrytera och behålla en hög andel förskollärare. 
Sunnes förskolor hade 2018 länets högsta andel hel
tidsanställda med förskollärarlegitimation. Trots 
stor brist på förskollärare har andelen i  kommunens 
förskolor inte minskat i lika mycket som i riket de 
senaste fyra åren. År 2017 ökade antalet barn per 
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Förskola 2018 2017 2016 Kommentar

Antal inskrivna barn i förskola totalt i 

kommunen 600 614 609 Skolverket, mätdatum 15 oktober

Antal barn, 1–5 år 668 673 685 Skolverket

Andel (%) inskrivna barn 1–5 år i 

förskola, Sunne kommun 90 91 94 Skolverket

Riket 85 84 84 Skolverket

Barn per heltidstjänst kommunal 

verksamhet, Sunne kommun 5,7 5,7 5,2 Skolverket

Riket 5,1 5,1 5,2 Skolverket

Andel (%) heltidstjänster med 

förskollärarlegitimation, Sunne kommun 76 72,0 76 Kolada och Skolverket

Riket 43 43 45 Kolada

Antal inskrivna barn per avdelning, 

Sunne kommun 15,2 17,0 15,9 Kommunblad (Skolverket)

Riket 15,4 15,3 15,8 Kommunblad (Skolverket)

Kostnad kommunal förskola, kr per 

inskrivet barn, Sunne kommun 144 423 140 032 136 811 Kolada

Riket ingen 

uppgift 149 323 144 892 Kolada

Tabell 1 Nyckeltal förskola

Källor: Skolverket och Kolada.

4.1 Kunskapsutveckling
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 den egna portfolion, som finns på Office 
365. Varje barn har en egen inloggning. Det gör att 
vårdnadshavare och barn har tillgång till port folion i 
hemmet. Portfolion är uppdelad i sex områden: social 
utveckling, rörelse och motorik, matematik, språk
utveckling, naturkunskap och teknik samt barns 
inflyt ande. Genom den digitala dokumentationen kan 
 barnets lärande och utveckling i förskolan bättre tas 
tillvara i skolan.

På huvudmannanivå följs verksamhetens målupp
fyllelse upp i matematik, språkutveckling samt natur
vetenskap och teknik. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan utgår 
från beskrivningen av verksamhetens förutsättningar 
i form av ovanstående nyckeltal, verksamhetens inne
håll i form av måluppfyllelse, föräldrars omdöme 
om verksamheten samt analys av resultaten och fort
satta utvecklingsområden. 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 verk
samheten ska utforma undervisningen bestäms av 
pedagogerna efter barngruppens behov och intressen. 
Måluppfyllelsen visar i vilken omfattning undervis
ningen lett till lärande och utveckling hos barnen.

Resultat och analys utgår från verksamhetens redo
görelser för hur man lyckats i uppdraget, vilket inne
bär att det är främst verksamhetens undervisning 
som bedöms och analyseras, inte de enskilda barnens 
resultat. I bedömningen och analysen av verksam
heten ingår dock observationer och analyser av vad 
som sker i barngruppen. Kvalitetsindikatorerna nedan 
hänger således samman med undervisningens kvali
tet och används för att bedöma de målstyrda processer 
som ska göra att barnen i förskolan lär och utvecklas.
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MÅL KVALITETSINDIKATORER

Måluppfyllelse

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 

med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 

och kommunicera med andra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att samtala om, utforska, ställa frågor om och 

förståelse för teknik och naturvetenskap i vardagen och 

samband i naturen.

Taluppfattning 

Problemlösning 

Språklig förståelse

Språklig användbarhet

Kreativitet

Leklust och skapande

Upplevd kvalitet

Undervisningen i förskolan ska väcka alla barns intresse 

och nyfikenhet. 

Andel föräldrar som angett svarsalternativ Stämmer 

helt och hållet och Stämmer ganska bra på utsagan:

•  Jag upplever att verksamheten på förskolan 

väcker mitt barns nyfikenhet.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utveck
lar sin matematiska förmåga att föra och följa resone
mang. 

Resultat och upplevd kvalitet: Förskolorna använ
der temaarbete som utgångspunkt för under visningen 
i matematik. Ett exempel är temat Bygga, där bar
nen fått utmaningar och kommit i kontakt med 
 linjal, gradskiva och tumstock. Barnen får göra egna 
 ritningar med olika hypoteser och antaganden som 
sedan provas i verkligheten. Även mattegåtor och 
experiment används liksom vardagssituationer som 
måltider, samlingar, spel och lekar. Förskolorna upp
ger att de flesta barn har utvecklat färdigheter i att 
föra matematiska samtal, reflektioner, se samband och 
dra slutsatser. 

Samtliga förskolor lyfter fram sitt arbete med mate
matik i vardagen; att den finns med i alla situationer, 
både planerade och spontana, i omsorgssituationer och 
i planerad undervisning. Det finns intresse hos barnen 
och förskollärarna ser progression i barnens lärande 
i både räkning, begrepp, former, mönster, sorte ring. 
Det finns material att tillgå för barnen och det finns 
bilder och siffror som väcker lust att räkna tillgäng
ligt i miljön. Förskolorna lyfter bland annat pärl plattor 
som ett utmärkt material för utveckling av både 
taluppfattning och problemlösning. 

Barnen utvecklar sin taluppfattning med stigande 
ålder. De yngsta demonstrerar det genom att visa antal 
med fingrarna, de äldre genom förståelse för antalet 
barn i förhållande till antalet frukter eller tall rikar. I 

leken observerar förskollärarna barnens lärande och 
utveckling genom att barnen använder mate matiska 
begrepp som cirkel och kvadrat samt visar förståelse 
för turordning i spel. Barnen tar ofta initiativ till att 
räkna under en förskoledag: antal tallrikar till maten, 
barn i samlingen, frukter vid fruktstund etc. Genom 
att ge matematiska utmaningar till barnen i olika 
situationer ser förskollärarna att barnen utvecklar 
begreppsförståelse och förmåga till problemlösning 
samt enkel addition och subtraktion.

De yngre barnen visar att de förstår matematiska 
begrepp genom att följa instruktioner och turordning. 
Upprepning och variation i undervisningen visar sig 
ge goda förutsättningar för barnen att utveckla sina 
förmågor och kunskaper. Vårdnadshavarna återkopp
lar till förskolan att de märker att barnen utvecklat 
sin förståelse för matematiska begrepp. Av vårdnads
havarna anger 99 procent att förskolan väcker barnens 
nyfikenhet. 

I barngrupper där många barn har ett annat moders
mål än svenska, arbetar förskollärarna och barn skötarna 
särskilt med att vara närvarande i leken för att stärka 
barnens koncentration och inspirera till lösningar. De 
har observerat att barnen då visar större intresse för 
 pussel, spel och olika konstruktionsmaterial. 

Analys: Matematisk förmåga har varit ett priori
terat område i flera år. Förskolornas arbete med mate-
matik börjar bli en del av vardagen. Förskolecheferna 
har genom ett systematiskt arbete med reflektions-
protokoll efter läroplanens strävansmål skapat för
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ståelse för betydelsen av ett gott kvalitetsarbete. 
Kollegialt lärande i arbetslaget har medfört att 
pedagog erna upplever en större säkerhet i under
visningen. 

Nästan alla vårdnadshavare upplever att förskol
ans verksamhet väcker barnens nyfikenhet. Det är ett 
tecken på att barnen trivs, utvecklas och finner utbild
ningen och undervisningen stimulerande och lust
fylld. Att bygga utbildningen på att barnen känner lust 
och nyfikenhet inför lek och lärande skapar positiva 
känslor hos barnen och skapar meningsfullhet och till
tro till den egna förmågan. Det är viktigt för det fort
satta lärandet. 

Fler förskollärare anser nu att de kan fånga tillfäl
len i den dagliga verksamheten bättre, eftersom de 
själva har bearbetat vad matematik i förskolan inne
bär. Från att matematik mest bestod av antal, tal
linje och eventuellt former, finns numera en insikt 
om att läroplanens strävansmål består av mycket mer. 
Förskollärarna uttrycker även att de ser sig själva som 
viktiga i barnens matematiska lärande. De varierar 
gruppernas storlek och sammansättning för att göra 
det möjligt för varje barn att lära efter erfarenhet och 
förmåga. Förskollärarna ger även barnen mer tid till 
fördjupningar och upprepning, så att kunskaperna 
befästs. 

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra.

Resultat och upplevd kvalitet: Fler förskolor deltog 
i Läslyftet under läsåret och de som deltog förra året 
fördjupade sitt arbete. Läslyftet har lett till att lärmil
jön på förskolan utvecklats genom ett mer  tillåtande 
förhållningssätt, där material finns tillgängligt på ett 
annat sätt än tidigare. Förskollärarna lyfter även fram 
att Läslyftet gett dem inspiration och lett till ökat 
engagemang, där de fått nya tankar och idéer om hur 
de vill utveckla sitt arbete. Den skapande verksam
heten har i Läslyftet uppmärksammats för att få fram 
olika uttryckssätt. Förskollärarna ser att deltagande i 
barnens leksituationer och att skapa platser för lek där 
de stöttar barnen i samspel ger resultat. 

Barnen utvecklar sitt tänkande och språkanvänd
ande för att formulera tankar och förstå sammanhang. 
En del av undervisningen består av ordlistor med rele
vanta begrepp som anknyter till området och som 
frekvent används i undervisningen. Det har lett till 
resultat i främst genreord. Barnen har fått tillfällen att 
befästa begrepp en längre tid och vid flera tillfällen. 

Därmed har de fått ett större ordförråd. Förskollärarna 
kan se framsteg i hur barnen har utvecklat ett nyan
serat talspråk och leker med ord efter egen förmåga. 
De yngre barnen kan hitta begynnelsebokstaven i 
sitt namn på avdelningen, de har fått större ordförråd 
och rimmar och nonsensrimmar. Flera av förskolorna 
arbetar kontinuerligt med Fonomix och ser att det ger 
goda resultat i språklig medvetenhet. De för skolor 
som mer oregelbundet använder Fonomix  observerar 
att barnen inte utvecklas på samma sätt som då det 
används kontinuerligt. 

Läslyftet har haft stor genomslagskraft i undervis
ningen. Förskollärarna märker att intresset för böcker, 
skrivande och läsande fullkomligt exploderat bland 
barnen. Förskolorna har gett barnen mer tillgång till 
material och miljöer som berikar läsande och skriv
ande. Det finns läs- och skrivhörnor på alla avdel
ningar, barnen har tillgång till skrivböcker, pennor, 
förskrivna favoritord, bokstäver etc. Det har lett till 
att barnens intresse för det skrivna ordet ökat mar
kant. I och med skrivandet kommer barnen i kontakt 
med bokstäver och fonem och många barn har lärt sig 
läsa tidigare än förväntat. 

Från årsskiftet har alla förskolor tillgång till webb
platsen Ugglo. Den erbjuder en mångfald av bilder
böcker på olika språk. Alla förskolor använder webb
platsen för att läsa böcker på storbild för gruppen, 
men även så att barn kan lyssna på en bok enskilt eller 
med några kamrater.

Förskolorna har utvecklat och förbättrat sin under
visning och målmedvetenhet kring hög läsning. Genom 
högläsning och påföljande samtal konstaterar förskol
lärarna att barnen utvecklat många nya begrepp och 
innebörden i dem. Ugglo har varit ett bra digitalt verk
tyg för högläsning och språkutveckling. Resultat av 
den språkliga, kommunikativa utvecklingen kan också 
ses i vardagssituationer. Förskollärarna noterar att 
barnen förbättrat förmågan att i ord uttrycka vad de 
 känner, behöver och vill. Det visar sig även vid konflik
ter barn emellan. Barnen berättar gärna och den röda 
tråden i berättandet har utvecklats. De flesta förstår att 
 bokstäver bildar ord och att orden de ser och läser bety
der något. 

Analys: Genom Läslyftet skapas ett gemensamt 
fokus och en gemensam grund för fortsatt utveckling. 
I det kollaborativa lärandet uppstår även en menings
fullhet som ger resultat. Det ger i sin tur en vilja att 
fortsätta undersöka och utveckla. Genom att förskol
lärarna arbetar med kommunikation som verktyg och 
med att skapa meningsfyllda aktiviteter för barnen 
blir miljön tydligare, vilket bidrar till trygghet och 
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lugn. I reflektionsprotokoll synliggörs förskollärarnas 
arbete samt barnens lärande och utveckling och där
med hela verksamhetens utveckling.

Itpedagoger i förskola och skola träffar utvald per
sonal kontinuerligt under året och ger praktisk och 
teoretisk information. Det gör att förskollärarna får 
fler verktyg i sin undervisning. Arbetet ger en sam
syn på hur digitala verktyg kan användas för att möta 
barns intressen och behov. 

Läslyftets kartläggning av barnens och hemmens 
läsvanor visar skillnader i hur barnen möter böcker 
och berättande. Förskolan arbetar kompensatoriskt 
dels genom verksamheten i förskolan, dels genom att 
uppmuntra vårdnadshavarna att läsa hemma och stötta 
barnets intresse för böcker och läsning. Det är en vik
tig del i att ge barnen förutsättningar för att lyckas i 
framtiden. Vårdnadshavarnas höga skattning av att 
förskolan väcker barnens nyfikenhet, visar att sam
arbetet mellan förskola och hem är gott när det gäller 
barnens lärande och utveckling.

Trots att språkutveckling varit i fokus länge, finns 
det mycket som kan förbättras. Förskolan har begrän
sad erfarenhet av att möta andra kulturer och språk. Den 
nya läroplanen ställer högre krav på det. Förskollärarnas 
arbete med språkutveckling ger resultat och det finns 
beprövade arbetssätt som gynnar språk utvecklingen. Att 
genom ett medvetet språkfokus vara nära barnen, sam
tala och reflektera vuxna och barn tillsammans gynnar 
alla barn. 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.

Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin förmåga att samtala om, utforska och 
ställa frågor om teknik och naturvetenskap i vardagen 
och samband i naturen.

Resultat och upplevd kvalitet: Förskolorna 
har arbetat med experiment kring ljud, luft, flyta, 
sjunka, vattens olika former och följt årstidernas 

växlingar. Barnen har mött naturvetenskap både 
genom styrda aktiviteter som experiment, samlingar, 
 faktainsamling och genom att själva utforska och upp
leva. Förskolorna har genom att låta barnen formulera 
frågor studerat och undersökt kretslopp som årstids
växlingar, vattnets kretslopp eller larvens utveckling 
till fjäril. Genom att förskolan besöker och fotografe
rar samma ställe utomhus, blir det tydligt för barnen 
hur naturen växlar utseende och innehåll efter årstid. 
Barnens intresse har väckts och frågor formulerats. 
Förskollärarna ser att barnens funderingar om väx
lingar i naturen och orsaken till dem ökar i takt med 
att kunskaperna om naturen växer. 

Analys: Det märks en förändring i förskollärar
nas förhållningssätt till naturkunskap och teknik. 
Undervisningen syftar oftare till att undersöka, upp
leva och utmana tillsammans med barnen, än att man 
lär ut om växter och djur. Det är en utveckling på rätt 
väg. Undervisningen har utvecklats från att skogs
utflykten var målet, till att använda naturen för att 
upptäcka saker och lära nytt. 

Arbetet med de yngsta barnen kräver reflektion över 
vad målen innebär för etttvååringen. Ambitionerna 
tenderar att bli för höga och utgå från vuxenperspektiv. 
Förskolorna behöver föra didaktiska diskussioner med 
utgångspunkt från olika åldersgruppers förutsättningar. 

Att utgå från barnens intresse i undervisningen är 
viktigt, speciellt då den behandlar abstrakta fenomen. 
Det kräver didaktiska ställningstaganden med hän
syn till innehållet och barngruppen. Undervisningens 
målstyrda process kan ändra riktning om förskollä
raren fångar stunden, genom att utmana barnen där 
deras uppmärksamhet för tillfället är. Det görs i verk
samheten, men man behöver utveckla uppföljningen 
av lärandet i de processerna. Det räcker inte med att 
benämna begrepp i naturen; barnen behöver få arbeta 
med och utmanas i begreppet. Här syns att förskolorna 
har varierande kunskaper om hur de systematiskt ska 
följa och observera barnens progression i lärandet.
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4.2 Tillgänglig lärmiljö
Tillgänglig lärmiljö innebär att undervisningen ska 
vara stimulerande, inkluderande och tillgänglig för 
samtliga barn. 

Möjligheten att känna sig trygg är en förutsätt
ning för en god arbetsmiljö. Förskolan ska tillämpa 

ett normkritiskt förhållningssätt, som synliggör och 
kritiskt granskar de normer som ligger till grund för 
diskrim inering, trakasserier och kränkande behand
ling. Om Sunne ska vara en attraktiv skolkommun 
måste alla medarbetare ha ett välkomnande bemöt
ande och förhållningssätt.

MÅL KVALITETSINDIKATORER

Måluppfyllelse

Förskolan ska ta vara på barns vilja och lust att lära samt 

stärka barns tillit till den egna förmågan och särskilt 

uppmärksamma de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling.

Verksamheten ska främja barnens utveckling av förmågor 

att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och 

förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för 

gemensamma regler. 

Tillit till den egna förmågan

Trygghet och stöd

Kommunikation i barngruppen

Omtanke och hänsyn

Upplevd kvalitet

Undervisningen i förskolan ska erbjuda en god miljö för 

lärande och utveckling.

Verksamheten i förskolan ska anpassas utifrån barns olika 

behov.

Verksamheten ska arbeta förebyggande och främjande med 

värdegrunden och den sociala gemenskapen. 

Andel föräldrar som angett svarsalternativ Stämmer 

helt och hållet och Stämmer ganska bra på utsagan:

•  Jag upplever att förskolan ger mitt barn en bra 

balans av aktivitet och vila under dagen

•  Jag upplever att mitt barn får ett tillräckligt stöd 

på förskolan

•  Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för 

att barnen ska utveckla respekt för varandra

•  Jag upplever att det är tydligt att kränkande 

behandling inte accepteras på förskolan

Mål: Förskolan ska ta vara på barns vilja och lust att 
lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan 
och särskilt uppmärksamma de barn som av olika skäl 
behöver stöd i sin utveckling.

Resultat och upplevd kvalitet: Förskolorna har 
arbetat riktat med miljön för att möta barnens behov 
och göra den inbjudande och tillgänglig för lek, sam
spel och trygghet. En stor majoritet av vårdnads-
havarna, 97 procent, upplever att förskolan ger bar
nen det stöd de behöver. De förskolor som deltagit i 
kompetensutveckling med SPSM, En förskola för alla, 
har observerat, diskuterat och förändrat efter de barn
grupper de har. Förskollärarna har fått ökad med
vetenhet om hur en trygg och tillåtande miljö ger posi
tiv påverkan på tilltron till den egna förmågan. Flera 
exempel lyfts, som Gröna pricken, där man presen
terar olika aktiviteter, vilket underlättar för barnen 
att välja en aktivitet som utmanar eller att använda 
en timstock för att hjälpa barnet att hålla fokus och 
koncen tration. De tydliga mötesplatserna och aktivi
teterna har gett signaler om vad som förväntas hända 
och barnen har också fått ansvar barnen för att vara 

med och forma miljön. Det har växt fram ett tillåtande 
förhållningssätt. 

De barn som behöver extra stimulans får mer tid och 
uppmärksammas av förskollärarna genom bland annat 
utökad tid på förskolan.

Analys: Genom Läslyftet och En förskola för alla 
har det blivit mer och mer framträdande att de vuxnas 
förväntningar på barnen avgör hur verksamheten 
och miljöerna utformas. Positiva förväntningar och 
aktivi teter anpassade efter barnens behov, ger dem 
möjlig het att utveckla tilltro till den egna förmågan. 
Mötesplatserna har gett barnen möjlighet att lära av 
varandra oavsett ålder och intresse. Förskolorna strä
var efter att ge barnen en känsla av att det finns när
varande vuxna i situationen, men samtidigt tillit till 
barnens ansvarstagande och kompetens. Rektorerna 
lyfter att resultaten av det systematiska arbetet kring 
planering, uppföljning, utvärdering och utveckling 
har stor betydelse för att det ska gå att utveckla verk
samheten, så att den är tillgänglig, utvecklande och 
lärande för alla barn.
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Mål: Verksamheten ska främja barnens utveckling 
av förmågor att fungera enskilt och i grupp, att han
tera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 
samt ta ansvar för gemensamma regler.

Resultat och upplevd kvalitet: Förskolorna strä
var efter att anpassa barngruppen efter barnens behov. 
Där det är möjligt kan grupper delas, för att barn i 
behov av stöd ska få en lugnare miljö och inte bli 
störda i leken. Förskollärarna kan vara kvar i dialo
gen längre och även vara bättre stöd vid utmaningar, 
eftersom de enklare kunnat stanna kvar i situatio
nen. Barnen har därigenom utvecklats till att vara 
mer självständiga än vad som annars skulle varit möj
ligt och de har fått möjlighet att utveckla kommunika
tiva färdigheter. Förskollärarna observerar att barnen 
kommunicerar både i konflikter och för att förebygga 
konflikter. De tar till ord istället för handling. 99 pro
cent av vårdnadshavarna anser att förskolan stödjer 
barnen att utveckla respekt för varandra och 95 pro
cent upplever att kränkningar inte accepteras på för
skolan.

Alla förskolor har ett samarbete med hemmet kring 
barnens utveckling och mående. Den dagliga kon
takten sker vid lämning och hämtning. Varje för
skola erbjuder utvecklingssamtal minst en gång per 
år. Dessutom har alla någon sammankomst för både 
barn och vårdnadshavare minst en gång om året. Då 
barn behöver särskilt stöd upprättas en handlingsplan 
i samarbete med vårdnadshavarna. Planen utvärde
ras minst en gång per termin. I barnhälsoteamet kan 
många professioner träffas för att stödja vårdnads
havare och/eller förskolan i fortsatta åtgärder för bar
nets bästa. Förskolan har ett gott samarbete med indi
vid och familjeomsorgen kring de familjer och barn 
som behöver stöd. Alla förskolor följer upp och doku
menterar hur verksamheten följer styrdokumenten.

Analys: Forskning om barns relationer och hur 
mängden relationer påverkar barns utveckling visar, att 
barns förmåga att sortera intryck och utveckla socialt 
samspel kan hämmas i stora barngrupper. Förskolan 
arbetar därför medvetet med hur de organiserar för 
lärande och använder sig då av såväl miljö som barn
gruppens sammansättning och storlek. Förskolorna har 
förändrat sitt arbetssätt och använder i större utsträck

ning lokaler och utemiljö för att skapa goda förutsätt
ningar för olika gruppkonstellationer. Det finns en 
diskrepans mellan vårdnadshavarnas och förskollä
rarnas upplevelser av att barnen får det stöd de behö
ver. Förskollärarna upplever ofta att de inte räcker till, 
att barngrupperna är stora och att barnen är i förskolan 
längre än tidigare. Rektor och förskollärare behöver 
analysera och problematisera hur verksamheten behö
ver utvecklas och organiseras.

4.3 Utvecklingsbehov och 
verksamhetsmål i förskolan

Resultat och analys utgår från verksamhetens redo
görelser för hur man lyckats i uppdraget. Det inne
bär att det är främst verksamhetens undervisning 
som bedöms och analyseras, inte de enskilda barnens 
resultat. Kvalitetsindikatorerna är knutna till under
visningens kvalitet och används för att bedöma de 
målstyrda processer som ska göra att barnen i för
skolan lär och utvecklas. Förskolan behöver utveckla 
kunskaper och kompetenser för att bedöma och ana
lysera den egna verksamhetens förmåga till målupp
fyllelse. Meningen med kvalitetsindikatorerna är att 
visa tydligt vilka resultat undervisningen ska leda till. 
Arbetet med förståelse för och användning av kva
litetsindikatorer behöver fördjupas och förankras i 
verksamheten. 

Kommunen ska fortsätta att sträva efter att minska 
barngruppernas storlek genom att arbeta strategiskt 
med budget och planering samt lokalers och ute miljöns 
utformning.

Ett prioriterat område är att behålla en hög andel 
utbildade förskollärare. Svårigheterna att rekrytera 
förskollärare innebär att organisationen behöver ident
ifiera och lyfta vad som är en attraktiv organisation att 
stanna i och att söka sig till.

Området modersmålsstöd i förskolan har ett stort 
utvecklingsbehov. Förskollärarnas kompetens om 
hur man kan stödja barnens utveckling i modersmå
let behöver stärkas. Förskolan behöver även utveckla 
metoder för att förstå och synliggöra lärandet hos 
barn med annat modersmål.
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5 Skolenkäten

Huvudmannen har bestämt att alla skolenheter ska 
låta samtliga elever från åk 3 till och med vuxen
utbildningen besvara Skolinspektionens skol enkät 
varje år. Den gör det möjligt att jämföra mellan 
åren, se utvecklingsbehov och följa upp utveck
lingsinsatser. Kommunens skolor har tidigare följt 
Skolinspektionens utvärderingsrutiner vartannat år. 
Även den pedagogiska personalen i grundskolan, 
gymnasieskolan och SFI besvarar enkäten.

Frågorna har valts ut för att belysa de tre områ
dena kunskapsutveckling, tillgänglig lärmiljö och 
ledarskap. De presenteras under respektive rubrik i 
kvalitets rapporten. 

Huvudmannen väljer att se indikator 8 (av 10) som 
hög, men menar att indikator 10 är målet på samtliga 
områden.

Mål, resultat och analys av elevernas svar presente
ras under respektive skolform.

5.1 Skolenkäten – elever 
I kvalitetsrapporten väljer huvudmannen att redovisa 
nedanstående frågeområden för årskurserna 5 och 
9 på grundskolenivå, årskurs 2 på gymnasienivå samt 
vuxenstudier och SFI. 
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2019 2018 2017

Område

 
Åk 5 Åk 9 Åk 2 

Gy

SFI Åk 5 Åk 9 Åk 2 

Gy

SFI Åk 5 Åk 9 Åk 2 

Gy

SFI

Kunskapsutveckling 

Veta vad som krävs

Mina lärare 

förklarar vad 

vi ska göra i 

skolarbetet så att 

jag förstår. 8,5 6,4 7,9 8,8 8,2 6,6 6,7 8,5 7,2 8,3 7,4 7,8

Kunskapsutveckling 

Stimulans

Skolarbetet gör 

mig så nyfiken att 

jag får lust att lära 

mig mer (åk 5). 5,9 - - - 6,1 - - - 4,2 - - -

Kunskapsutveckling 

Stimulans

Skolarbetet 

stimulerar mig att 

lära mig mer (åk 9, 

åk 2 gy, SFI). - 3,3 5,4 7,9 - 5,5 6,8 8,0 - 6,4 5,2 8,0

Tillgänglig lärmiljö 

Anpassning efter 

elevens behov

Mina lärare hjälper 

mig i skolarbetet 

när jag behöver 

det. 9,1 6,5 8,4 9,3 8,6 7,5 7,2 9,3 8,5 7,9 7,7 9,1

Tillgänglig lärmiljö 

Delaktighet och 

inflytande

På lektionerna 

är vi elever med 

och påverkar på 

vilket sätt vi ska 

arbeta med olika 

skoluppgifter. 6,8 5,1 6,0 6,8 6,0 5,2 6,5 7,2 6,0 6,9 6,1 5,1

Tillgänglig lärmiljö 

Studiero

Jag har studiero 

på lektionerna. 7,1 5,3 6,4 8,7 5,6 5,5 6,6 8,8 5,8 7,4 6,5 6,8

Tillgänglig lärmiljö 

Trygghet

Jag känner mig 

trygg i skolan. 8,6 7,9 8,0 9,6 7,9 6,9 8,4 9,2 8,8 8,5 8,3 9,0

Tillgänglig lärmiljö 

Förhindra kränkningar

De vuxna på 

skolan reagerar 

om de får reda 

på att någon varit 

elak mot en elev 

(åk 5). 8,2 - - - 7,7 - - - 7,9 - - -

Tillgänglig lärmiljö 

Förhindra kränkningar

De vuxna på 

skolan reagerar 

om de får reda på 

att en elev blivit 

kränkt (åk 9 och 

åk 2 gy, SFI). - 6,5 7,7 7,7 - 6,1 7,8 8,9 - 8,2 7,8 7,9

Tabell 2 Skolenkät
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5.2 Skolenkäten – personal 
Personalen i grundskolan, gymnasiet och SFI har fyllt 
i skolenkäten. 

2019 2018 2017

Område   Gr/Gy/

Vux

Gr Gy  Gr  Gy

Kunskapsutveckling 

Information om 

utbildningens mål

1.  Mina elever förstår vad de ska kunna för 

att nå kunskapskraven. 7,2 6,8 7,2 8,6 7

Kunskapsutveckling 

Tillit till elevens förmåga

2.  Jag försöker inspirera mina elever att 

utvecklas så långt som möjligt. 9,6 9 8,5 9,2 8,65

Tillgänglig lärmiljö 

Delaktighet och inflytande

3.  Jag låter mina elever vara med och 

påverka arbetssätten i undervisningen. 6,8 6,5 6,3 8,2 6,95

Tillgänglig lärmiljö Studiero 4. Mina elever har studiero på lektionerna. 7,4 7,5 6,7 8,0 6,95

Tillgänglig lärmiljö Trygghet

5.  De sociala relationerna mellan lärare och 

elever är goda. 8,6 8 8,2 8,6 8,15

Tillgänglig lärmiljö Förhindra 

kränkningar

6.  På den här skolan bedrivs ett målinriktat 

arbete för att förhindra kränkande 

behandling. 8,2 8,4 8,4 9 7,9

Ledarskap 7. Rektors pedagogiskt ledarskap 7,9 7,6 8,8 7,6 6,65

Ledarskap 8.  Rektors styrning och ledning för 

utveckling av utbildningen 7,2 7 8,3 7,6 5,75

Tabell 35 Personalenkät

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Rektor ska ha god kunskap om det inre arbetet i skolan 

och särskilt verka för att utbildningen planeras och 

utvecklas med inriktning att uppfylla de nationella målen för 

utbildningen.

Rektor ska ansvara för att det bedrivs ett systematiskt 

kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och 

utveckling av utbildningen.

Personalen ska vara delaktig i skolans systematiska 

kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån enkätsvaren. 

Utvecklingsarbete ska på sikt förbättra personalens 

upplevda kvalitet av utbildningen de bedriver.

Skolenkäten 

Svaren ska visa höga värden för upplevd kvalitet 

(index 8 av 10)

Upplevd kvalitet

Eleverna får hjälp i skolarbetet.

Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning.

Eleverna har studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga.

Relationerna mellan barn, elever, studerande är goda.

Rektors pedagogiska ledarskap är gott.

Rektors och huvudmannens arbete tillsammans med 

pedagogerna leder till utveckling av verksamheten.

Skolenkäten

Tabell 34 Verksamhetsmål ledarskap
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Resultat och upplevd kvalitet: Läsåret 2018/2019 
redovisas uppgifter för personalen som grupp, på 
grund av att alla rektorer till största delen arbetar till
sammans med personalutveckling. Underlaget bör 
därför belysas ur ett helhetsperspektiv. Personalen 
skattar fortfarande sitt eget arbete högt. Särskilt när 
det gällde tillit till elevernas förmåga, delaktighet och 
inflytande, studiero och trygghet höjdes värdet jäm
fört med läsåret 2017/2018. Däremot sänktes värdena 
när det gällde att förhindra kränkningar och rektors 
styrning och ledning för utveckling av verksamheten. 

Analys: Generellt ger personalens svar höga vär
den 2019, vilket är ett gott betyg åt verksamheterna i 
parallellprocess med lärarnas och ledarnas ledarskap. 
Rektor är ytterst ansvarig för utbildningen och ledar
skapet avspeglas indirekt i samtliga svar.

Samtidigt som svaren speglar allas ansvar och 
arbete, är det viktigt att fundera över hur arbetet dri
vits av både rektor och lärare med den märkbart posi
tiva utvecklingen av tillit till elevens förmåga. Värdet 
har legat högt länge, särskilt bland personalen på 
grundskolan. Den stora höjningen bör innebära att 
det skett mycket i gymnasieskolan. Rektors styrning 
och ledning för utveckling av utbildningen på 7,2 är 
en ganska genomsnittlig bild genom åren för samt
liga stadier. Rektorerna driver utveckling hela tiden, 
men läsåret 2018/2019 minskade Skolverkets riktade 
insatser i omfång och mer stadiespecifik utveckling 
bedrevs. Utfallet kommer att öka med tiden, när skol
ornas egna utvecklingsområden tillgodoses i högre 
grad än när Skolverkets insatser råder.

Fokus 2018/2019 låg på ett allt mer  relationellt ledar
skap. Samtliga skolor arbetade exempelvis med boken 
Aktivt medarbetarskap. Satsningen ryms inom arbets
miljöarbetet i hela kommunen och har påverkat allas 
syn på uppdraget. Det utgör grunden för ett vidare 
starkt relationellt förhållningssätt. Utvecklingsarbetet 
fortsätter troligtvis med en allt högre grad av delaktig
het av medarbetare på alla nivåer. 

Bilden av värdegrundsarbetet stämmer väl över
ens med barns och elevers svar i samtliga verksam
heter. Det ger en tydlig indikation på att transparens 
råder runt arbetet. Likabehandlingsplaner och ruti
ner vid kränkande behandling ger fokus och tydlighet. 
Det strategiska kvalitetsarbete som pågått i flera år 
ger utslag genom positiva upplevelser hos både barn, 
elever, studerande och personal. Arbetet vilar ytterst 
på det pedagogiska ledarskapet i paralleller och har 
fallit väl ut.

Vid samtliga stadier visar pedagogerna att de har 
kommit längre i sitt arbete med elevernas stimulans, 
vilket bör avspegla sig i elevernas nyfikenhet och lust 
att lära. När det gäller det sistnämnda är svaret från 
eleverna i årskurs 9 (3,3) mycket problematiskt, sär
skilt som meritvärdet höjdes avsevärt våren 2019 jäm
fört med tidigare år (se 7.2.9). Det finns inga givna 
parametrar att utgå från, men lärarna i årskurs 7–9 
arbetade riktat med betyg och bedömning under året. 
De utarbetade även rutiner för undervisnings metodik 
och lektionsstrukturer för att göra undervisningen 
mer likvärdig. Det kan finnas brister i kommunika
tionen med eleverna om utvecklingen pedagogerna 
inlett. Det måste förbättras och påverkar då med stor 
sannolikhet elevsvaren nästa läsår i positiv riktning.
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Förskoleklass 2018 2017 2016 2015 Källa/kommentar

Antal elever 136 122 159 126 Kolada

Andel (%) elever av samtliga 6-åringar, Sunne 

kommun 97,9 100 100 100 Kommunblad (Skolverket)

Riket 97,5 97,1 97,8 96,5 Kommunblad (Skolverket)

Lärartäthet, antal elever per lärare, Sunne 

kommun 14,9 13,8 17,2 17,6 Kommunblad (Skolverket)

Riket 18,6 18,4 16,5 16,4 Kommunblad (Skolverket)

Andel (%) personal med pedagogisk 

högskoleutbildning, Sunne kommun 88,5 95,5 91,9 94,4 Kommunblad (Skolverket)

Riket 89,3 88,8 80,4 83,4 Kommunblad (Skolverket)

Kostnad per elev, hemkommun, Sunne 

kommun 78 450 76 927 73 395 77 163 Kolada

Riket

60 086 58 156 55 981 58 472

Kolada (2013–2015 alla 

kommuner, ovägt medel) 

Tabell 3 Nyckeltal förskoleklass, Källor: Kolada och Skolverket.

6 Förskoleklass

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen 
obligatorisk. I tabellen nedan anges att 97,9 procent av 
kommunens sexåringar är inskrivna i förskoleklass. 
Att andelen inte är 100 procent beror på att det finns 

Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till konti
nuitet och progression i elevernas utveckling och 
lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbild
ning. Undervisningen ska främja goda kamratrelatio
ner samt fokusera på trygghets och relationsskapande. 

Det systematiska kvalitetsarbetet i förskole klassen 
utgår från beskrivningen av verksamhetens förut
sättningar i form av ovanstående nyckeltal, verksam
hetens innehåll i form av måluppfyllelse och  analys 
av resultaten samt fortsatta utvecklings områden. 
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 elev
gruppens behov och intressen. Måluppfyllelsen visar i 
vilken omfattning undervisningen lett till lärande och 
utveckling hos eleverna.

Lärande och utveckling bedöms dels genom 
Skolverkets bedömningsmaterial, dels genom obser
vation och diagnoser. Resultat och analys utgår från 
verksamhetens redogörelser för hur man lyckats i upp
draget, vilket innebär att undervisningen bedöms och 
analyseras i relation till elevernas målupp fyllelse. 
Kvalitetsindikatorerna nedan hänger alltså samman 
med undervisningens kvalitet och används för att 
bedöma de målstyrda processer som ska göra att elev
erna i förskoleklassen lär och utvecklas.

elever som börjat ett år tidigare eller kommer att börja 
ett år senare. I förskoleklassens uppdrag ingår att 
stim ulera elevers utveckling och lärande och att för
bereda dem för fortsatt utbildning. 
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6.1 Kunskapsutveckling
Undervisningen i förskoleklassen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla intresse för och förmåga att 
kommunicera med tal och skriftspråk genom att 
läsa, lyssna på, skriva och samtala om olika typer 
av texter och händelser. Genom att ta tillvara elever
nas nyfikenhet ska undervisningen ge dem möjlighet 
att utveckla intresse för matematik och förståelse för 
hur matematiska samband, begrepp och uttryck kan 
användas i olika situationer. Begreppsförståelsen har 
en central roll för elevernas förståelse av matematik 
och för deras progression i lärandet.

Forskningen visar att elever som klarar den allra 
första läs och skrivinlärningen mycket bra är fonolo
giskt medvetna och har god kunskap om bokstäver 
och språkljud. Även elevers generella språkliga för
mågor, som att ha ett stort ordförråd, kunna återge 
satser och berättelser samt kunna ta aktiv del i samtal, 
samverkar tydligt med både den tidiga och den fort

satta läs och skrivutvecklingen. Forskning om mate
matikutveckling visar vikten av god taluppfattning. 
Den ligger till grund för fortsatt lärande och problem
lösningsförmåga, där eleven omsätter, förstår, inspire
ras av och använder sig av matematik i vardagen.

Fonologisk medvetenhet testas under höst och vår
terminen genom Bornholmsmodellen och Fonolek. 
Testerna gör det möjligt att sätta in tidiga insatser 
för att stärka språkutvecklingen och fånga upp dem 
som behöver mer stöd. En sammanställning görs av 
 kommunens tal och språkpedagog. 

I förskoleklassen sker ett medvetet språkarbete 
med hjälp av FonoMix och Bornholmsmodellen, som 
 kompletteras med metoden Att skriva sig till läsning. 
Efter resultaten från höstens screening lägger lärarna i 
förskoleklasserna upp undervisningen.

Elevernas taluppfattning följs genom diagnoser 
både höst och vårtermin med hjälp av Skolverkets 
Diamantmaterial.

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Eleverna i förskoleklassen utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. 

Eleverna i förskoleklassen utvecklar sitt talspråk så de 

får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för olika syften. 

• Taluppfattning 

• Fnologisk medvetenhet

Upplevd kvalitet (resultat från skolenkät 2018)

Undervisningen i förskoleklassen ska väcka alla elevers 

lust att lära, intresse och nyfikenhet. 

Eleverna i förskoleklassen stimuleras så att intresset för 

att läsa och skriva väcks och stärks och de utvecklar 

sitt talspråk så de får tilltro till sin språkförmåga och kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften.

Andel föräldrar som angett alternativen Stämmer helt 

och hållet och Stämmer ganska bra på utsagorna:

• När mitt barn har lärt sig något nytt i förskoleklassen 

vill hon/han lära sig mer om det 

• Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns 

intresse för skolarbetet  

Tabell 4 Verksamhetsmål förskoleklass

6.1.1 Uppföljning av kunskapsresultat – 
språk och kommunikation

Resultat och upplevd kvalitet: En sammanställning av 
skolornas resultat visar att 17 procent av eleverna i för
skoleklass visar låg fonologisk medvetenhet och behöver 
fortsatt träning och stöd i sin språkutveckling. Genom 
extra träning med FonoMix har dock majoriteten av 
dessa elever blivit stärkta i fonologisk medvetenhet.

I skolenkäten från 2018 anger 87 procent av vård
nadshavarna att deras barn vill lära mer och 95 pro
cent att undervisningen i förskoleklassen väcker bar
nets intresse för skolarbetet.

Analys: Lärarna anger att man haft möjlighet att 
låta eleverna träna sin fonologiska medvetenhet och 
sitt språk i mindre grupper. Resultaten visar att lik
värdiga bedömningar av elevers förmågor med kvanti
tativa kartläggningar och screeningar på grupp
nivå i kombination med kvalitativ kartläggning på 
individ nivå, gör att elever med låga resultat erbjuds 
rätt stöd för de färdigheter och förmågor de behöver 
utveckla. Genom Skolverkets bedömningsunderlag 
Hitta språket förstärks likvärdigheten i bedömning 
och stödinsatser ytterligare. 
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Skolenkäten för vårdnadshavare i förskoleklass 
genomfördes inte 2019. Lärarna bekräftar dock genom 
observationer och elevsamtal, att eleverna visar 
intresse och nyfikenhet för lärande. Undervisningen 
i förskoleklass anpassas efter elevernas behov och 
lärarna uppmärksammar tidigt elever som behöver 
stöd i sitt lärande och ger det. Det finns dock vård
nadshavare som upplever att deras barn inte får stöd. 
I det sammanhanget är det viktigt att identifiera vilket 
stöd eleverna behöver. I vissa situationer kan stödet 
innebära mer av samma sak och riskerar då att befästa 
elevens svårigheter. Stödet behöver fokuseras på för
ståelse. På så sätt kan läraren hjälpa eleven att komma 
vidare i utveckling och lärande. 

6.1.2 Uppföljning av kunskapsresultat – 
matematik

Resultat och upplevd kvalitet: Genom diagnoser både 
höst och vårtermin med hjälp av Skolverkets Diamant
material följer lärarna elevernas utveckling. Resultaten 
av vårterminens tester visar att färre än 15 procent av 
eleverna behöver mer träning med konkret material för 
att gå vidare i det matematiska tänkandet.

Analys: Förskoleklassens undervisning i mate
matik syftar till att barnen ska utveckla en känsla för 
antal och mönster samt en medvetenhet om relatio

ner inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärld. 
Undervisningen i matematik i förskoleklassen inten
sifieras under vårterminen. Lärarna förlägger 
undervisningen både utomhus och till klassrum. 
Genom att lärarna systematiskt använder metoden 
Räknehändelser befäster eleverna begreppen. När 
lärarna träffas i nätverk, ämnesgrupper och arbets
lag utgår deras diskussioner från samma material och 
det kollegiala lärandet anknyts på så sätt direkt till 
undervisningen, vilket en rad kompetensinsatser visat 
gynna elevernas lärande och utveckling.

6.2 Tillgänglig lärmiljö
Förskoleklassens miljö och undervisning ska vara till
gänglig för alla. Det innebär att undervisningen och 
arbetsmaterialet ska anpassas efter elevernas behov 
och förutsättningar. Lärare och övrig personal ska 
reflektera och diskutera olika diskrimineringsgrun
der. Alla elever ska uppleva att de får ta del av utbild
ningen efter sina förutsättningar. Alla elever ska 
känna sig trygga med att det finns vuxna i deras när
het som ser och ingriper i situationer som upplevs 
obekväma. De ska även känna att deras lärare ser och 
följer deras utveckling och lärande. 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse och upplevd kvalitet

Eleverna har studiero på lektionerna.

Mitt barn känner sig tryggt i skolan.

Skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar.

Andel föräldrar som angett svarsalternativ Stämmer 

helt och hållet och Stämmer ganska bra på utsagorna i 

skolenkäten (enkäten genomfördes 2018)

Tabell 5 Verksamhetsmål Tillgänglig lärmiljö i förskoleklassen

Resultat och upplevd kvalitet: År 2018 svarade drygt 70 
procent av vårdnadshavarna att barnen upp lever dålig 
arbetsro och färre än 60 procent att barnet har svårt att 
koncentrera sig. Drygt 90 procent ansåg att deras barns 
känner sig trygga i skolan, medan 14 procent uppgav att 
det finns elever på skolan deras barn är rädda för. Fler 
än 90 procent ansåg att  skolan arbetar aktivt med att för
hindra kränkningar, 88  procent uppgav att de vet vem 
de ska vända sig till om elev blivit kränkt och fler än 90 
procent att det  tydligt framgår att skolan inte accepterar 
kränkande behandling.

Analys: Andelen elever som upplever att det finns 
elever på skolan som de är rädda för minskade från 
cirka 25 procent 2016 till 14 procent 2018. Samtidigt 
minskade upplevelsen av trygghet från 100 till drygt 
90 procent. Ser man till totalen vad gäller  trygghet, 

arbetsro och stimulans visar enkäten en förbätt
ring. Enkäten visar även att vårdnadshavarna upp
lever att arbetet med att förhindra kränkningar har 
försämrats något. F–6skolornas arbete med att före
bygga kränkningar och främja likabehandling har 
i flera år fokuserat på elevernas trivsel och respekt 
för varandras olikheter samt inkluderande arbets
sätt. Trivselprogrammet för trygghet och rörelse har 
funnits i fyra läsår. Ordningsregler, som tagits fram 
tillsammans med eleverna, innebär en trygghet för 
varje elev – alla vet vad som gäller och syftet med 
att  reglerna finns. Rektors närvaro som pedagogisk 
 ledare i organisationen har en avgörande betydelse 
för att man håller fast vid bestämda rutiner på skolan. 
Rektorer som har höga förväntningar på sin personal 
och medvetet arbetar med att stärka ledarskapet i sina 
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arbetslag uppnår en stabil organisation, vilket åter
speglar sig i förtroende från vårdnadshavare. 

Läsåret 2018/2019 intensifierades arbetet med att 
stärka och utveckla skolornas likabehandlings och 
värdegrundsarbete samt det främjande och före
byggande arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. Hittills har strukturen i både planerna och 
arbetet förändrats på skolorna. Personalens begrepps
förståelse och medvetenhet har ökat om de val som 
görs i verksamheten och hur undervisningen främ
jar och förebygger diskriminering och kränkande 
behandling. Även elevernas delaktighet har ökat. 

6.3 Utvecklingsbehov och 
verksamhetsmål – förskoleklass

Alla skolor och lärare i förskoleklass arbetar i enlig
het med kommunens handlingsplan för  läsutveckling, 
men behöver utveckla arbetet med uppföljning och 
analys av genomförda insatser. Sammanbandet 
 mellan tester, resultat och åtgärder behöver stärkas. 

Skolverkets bedömningsstöd ska införas och använ
das. Uppföljningen och analysen av den egna under
visningen behöver stärkas.

Metoder för att ytterligare stärka elevernas språk
liga förmåga behöver utvecklas, framförallt när det 
gäller elever med annat modersmål än svenska. 

Fortsatt systematiskt arbete med uppföljning av 
elevernas kunskapsutveckling och riktade insatser 
behövs. 

Det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet 
behöver fortsätta och knytas till resultat och analys. 

Svarsfrekvensen behöver höjas på enkäter som 
utgör underlag för resultat och analys. Det kan dels 
göras genom tydligare information och genom att 
man underlättar för målgrupperna att besvara enkät
erna. Vårdnadshavare bör få möjlighet att besvara 
enkäterna i samband med utvecklingssamtal eller vid 
andra möten i skolan. 

Skolornas aktiva arbete för att förhindra kränk
ningar behöver fortsätta och bli tydligare.
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7 Grundskolan

Elever i Sunne kommuns grundskolor ska kunna se 
tillbaka på sin skoltid med en positiv bild av utbild
ningen och känna att skoltiden varit utvecklande och 
kan leda till ytterligare utbildning eller/och jobb. 
Kommunens grundskolor präglas av  kunskap, trygg
het och arbetsro. Utbildningen och undervisningen 
syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla 
 kunskaper, förmågor och värden. I Sunne  kommun 
finns åtta F–6-skolor: Svensby, Gräsmarks och 
Klättens skolor, Skäggebergsskolan, Östra  skolan, 
Lysviks, Bäckalunds och Prästbols skolor samt en 
79skola, Fryxellska. F–6skolorna är organiserade 
i arbetslag efter stadier, Fryxellska skolan är organi
serad i vertikala arbetslag med arbetslagsledare. 
Arbetslagsledarna ingår i skolans ledningsgrupp. 

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. 

Arbetet i grundskolan präglas av höga, positiva för
väntningar och en tro på att alla kan och vill utveck
las. Genom ett tydligt ledarskap skapas en trygg, stöd
jande och uppmuntrande lärmiljö med variation och 
utmaningar. Undervisningen kännetecknas av

• tydlighet i mål, innehåll och struktur 
• trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö
• individanpassning, variation och kognitiva 

utmaningar.

Meritvärdet i årskurs 9 har en längre tid legat under 
rikets. Huvudmannens arbete med att utveckla och 
stärka det systematiska kvalitetsarbetet har börjat ge 
effekter i form av förbättrat meritvärde för årskurs 9 
våren 2018 och ännu bättre våren 2019, då resul tatet 
låg i paritet med rikets. Analyser av betygen i års
kurserna 6 och 9 visar dock att meritvärdet  sjunker i 
de flesta ämnen mellan årskurserna 6 och 7. En  viktig 
del av systematiken och utvecklingsarbetet är att 
underlätta övergången mellan stadierna.

Skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och 
utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för 
varje individ och samhällsmedlem. Kunskaperna ger 
också en grund för fortsatt utbildning och ingång i 
arbetslivet.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveck
ling och  utforskande. Nyfikenhet och lust att lära 
ska utgöra grund för  skolans verksamhet. Skolan ska 
erbjuda eleverna struktur erad undervisning under lära
res ledning, såväl på grupp som individnivå. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och inte
grera kunskaper i deras olika former.

I grundskolans och grundsärskolans tidigare år 
(årskurserna 1–6) följs kunskapsresultaten upp fyra 
gånger per läsår, genom att lärarna skriftligt rapport
erar måluppfyllelse till rektor. I samband med redo
visningen av kunskapsresultaten genomförs klass
konferenser, där elevernas utveckling i förhållande 
till läroplanens övergripande mål följs upp. I grund
skolans och grundsärskolans senare år (årskurserna 
7–9) samt i gymnasie och gymnasiesärskolan genom
förs klasskonferenser med resultatuppföljning en 
gång per termin. Klasskonferenserna genomförs av 
 rektor, elevhälsa samt undervisande lärare och  mentor. 
Klasskonferenserna följer även upp och utvärderar 
effekterna av de extra anpassningar och åtgärdspro
gram som finns i respektive klass. Extra anpassningar 
dokumenteras i elevens IUP för de yngre eleverna 
och enligt elevhälsans rutiner för de äldre. Ytterligare 
ett syfte med kunskapsuppföljningen och klass
konferenserna är att ge rektor underlag för effektivare 
resursfördelning inom enheten. Klasskonferenser och 
kunskaps uppföljning genomförs i samtliga verksam
heter efter varje enhets utformning.
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7.1 Nyckeltal grundskola 

Grundskola 2018 2017 2016 2015 Källa/kommentar

Antal elever, åk 1–9 1 183 1 195 1 231 1 109 Kolada

Lärartäthet, antal elever per lärare, åk 1–9, 

Sunne kommun 10,7 9,7 10,0 10,4 Kolada

Riket 11,9 11,9 11,8 12,1 Kolada

Andel lärare med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne, Sunne kommun 67,7 72,3 73,0 69,4

Kolada  

(mätningen började 2015) 

Riket 71.5 72,4 72,6 73,7 Kolada

Andel personal med pedagogisk 

högskoleutbildning, Sunne kommun 79,0 87,4 84,7 85,4 Kolada

Riket 83,2 83,5 84,2 86,8 Kolada

Andel elever behöriga till 

högskoleförberedande program,  

Sunne kommun 80,2 73,1 82,0 77,7 Kolada

Riket 80.1 78 83,4 81,7 Kolada

Andel elever behöriga till yrkesprogram, 

Sunne kommun 81,0 74,5 85,7 81,3 Kolada

Riket 82,7 80,5 86,0 84,1 Kolada

Kostnad per elev hemkommun (åk 1–9),  

Sunne kommun 136 455 133 327 131 706 116 678 Kolada

Riket 114 145   102 974 Kolada

Varav skolskjutskostnad per elev,  

Sunne kommun 11 554 11 279 11 670 13 028 Kolada

Riket 3 082 I u 1 231 5 131 Kolada

Tabell 6 Nyckeltal grundskola, Källa: Kolada.

Det är viktigt att notera att nyckeltal anges per helår 
och inte läsår, vilket gör dem svåra att använda fullt 
ut i jämförelse med andra tal och utfall i  rapporten. 
Statistiken ovan visar att andelen elever per års
arbetare har ökat och börjar närma sig rikets. Andelen 
lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst 
ett ämne samt personal med pedagogisk högskole
utbildning har sjunkit i Sunne och i riket. Ett över
gripande, långsiktigt mål är att arbeta fram ett pro
gram för att rekrytera och få lärare att stanna i 
kommunens verksamheter. 

Kostnaden per elev är högre i kommunen i jäm
förelse med riket, men ökningen i Sunne är lägre 
än i riket sedan 2016. En stor bidragande del till den 
högre kostnaden kan vara kommunens många små 
 enheter, som även medför höga kostnader för skol
skjuts. Ytterligare faktorer kan vara lokalers utform
ning och storlek samt små undervisningsgrupper i val
bara ämnen som språkval.

Det går inte att med automatik säga att färre elever 
i grupper leder till högre måluppfyllelse. Skolan måste 
förstå vad som gynnar kunskapsutvecklingen och 
ytterst avgångsbetygen i årskurs 9. 

Andelen elever behöriga till såväl yrkes som 
högskoleförberedande utbildningar har ökat, men 
ökningen är inte i paritet med det höjda meritvärdet i 
årskurs 9 (se analys 7.2.10). 

7.2 Kunskapsutveckling
I kvalitetsområdet kunskapsutveckling sker uppfölj
ning av i vilken mån verksamheterna når de natio
nella målen för respektive utbildning. Det görs genom 
måluppfyllelse och upplevd kvalitet. 

Under senare år har samtliga lärare i grundskolan 
tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. Det 
handlar om matematik och språklyft samt språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Det bör ge 
utslag i form av ökad måluppfyllelse på sikt. Enligt 
beprövad erfarenhet visar sig resultatet av sådana sats
ningar generellt efter en tid och inte i direkt anslut
ning till utbildningen. 
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MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga elevers resultat ska öka över tid och då visa sig 

genom ökade meritvärden inom samtliga ämnen.

Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så 

långt att de når sin fulla potential.

Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.

Differensen mellan pojkars och flickors meritvärden ska 

minska.

• Andel som klarar kunskapskraven i åk 1 och 3

• Genomsnittligt meritvärde för samtliga ämnen i åk 

6 och 9

• Samlat meritvärde åk 9

• Andel behöriga till gymnasieskolan

Därutöver redovisas och analyseras även

• Läsutveckling åk 1

• Nationella prov åk 3, 6 och 9 samt överenstämmelse 

mellan nationella prov och betyg

• Samband mellan elevers meritvärde i åk 6 och åk 9.

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.

Lärarna informerar. 

skolenkäten 

Tabell 7 Verksamhetsmål kunskapsutveckling – grundskola

7.2.1 Upplevd kvalitet – skolenkäten 

Resultat: Eleverna i årskurs 5 uppger i högre grad än 
eleverna i årskurs 9, att de vet vad de ska kunna för att 
nå kunskapskraven. Värdena visar 8,5 för årskurs 5 
och 6,4 för årskurs 9. 

Resultatet är lägre när det gäller nyfikenhet och 
 stimulans att lära mer. Värdena är även här något högre 
för årskurs 5 än 9 med värdena 5,9 respektive 3,3. 

Värdena för alla påståenden, förutom Skolarbetet 
gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, 
ökade i årskurs 5 från år 2018 till 2019. Värdena 
sjönk på samtliga områden för årskurs 9, utom för 
Jag  känner mig trygg i skolan, där värdet ökade från 
6,9 till 7,9. När det gäller sjunkande värden märks i 
synner het Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, 
som sjönk från 5,5 till 3,3. Resultaten för årskurs 5 
ökade markant och för årskurs 9 rådde motsatsen.

Personalenkäten är svårare att jämföra med före
gående år, eftersom årets rapport visar ett samlings
värde för samtliga skolor. Något som dock är  slående, 
särskilt i jämförelse med årskurs 9, är att lärarna 
 skattar sig själva mycket högt med värdet 9,6, när det 
gäller Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas 
så långt som möjligt. Motsvarande värde för eleverna 
var 3,3. Det är också viktigt att notera att eleverna i 
båda årskurserna hade ett högre värde för Jag känner 
mig trygg i skolan än de hade 2018. Personalens värde 
för motsvarande utsaga På den här skolan bedrivs 
ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande 
behandling sjönk i jämförelse med 2018.

Analys: Av de anställdas svar på skolenkäten fram
går att de har tappat en del av det målinriktade arbe
tet för att förhindra kränkande behandling. I många 
år var situationen vid Fryxellska skolan mycket lugn, 
men läsåret 2018/2019 inkom fler kränkningsärenden 
och beslut om avstängning av elever. Övriga skolor 
hade färre kränkningsärenden och ingen avstängning. 
Att det sammantagna värdet sjunkit, kan antas härröra 
främst från personalen på Fryxellska skolan. Att läget 
kan upplevas olika av elever och personal kan bero 
på att en längre period med få kränkningsärenden har 
gjort att personalen upplevt sig ha goda rutiner och 
därför fokuserat på andra utvecklingsområden. När 
eleverna ser ett tydligt ställningstagande av lärare 
och rektor, upplever de ökad trygghet. De tre senaste 
 läsåren har skolorna ägnat större delen av de pedago
giska konferenserna till samtal om lärande, betyg och 
bedömning. Det går att anta att fokus flyttats, vilket 
oftast avspeglar sig i praktiken. 

Statliga utvecklingssatsningar fortgick delvis under 
läsåret och förändringar de lett till börjar nu hitta goda 
former. Ett arbete under förändring kan påverka för
ståelsen av undervisningen och därmed även studie ron. 
Som skolledare är det viktigt att kunna ställa sig vid 
sidan av pedagogernas arbete i en utvecklingsfas och 
finnas som bollplank och inspiratör vid behov. Behovet 
av problematiserande samtal ökar och rektorernas 
pedagogiska ledarskap kommer i fokus. 
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Att eleverna ger ett lågt värde när det gäller nyfiken-
het, inspiration och stimulans till vidare lärande är 
mycket oroande. Huvudmannen menar att det måste 
vara ett av skolornas tydliga utvecklingsområden nästa 
läsår. 

Utslaget av skolenkäten kan ge en viktig del av 
 svaret på grundskolans relativt låga måluppfyllelse. 
Det är mycket viktigt för skolorna att ta reda på var
för elevernas upplevelse är som den är och hur under
visningen kan bli inspirerade. Svaren blir mycket 
 viktiga för diskussioner om undervisning och lärande 
med högre måluppfyllelse som mål.

SKUAsatsningen innebär att huvudmannen 
har höga förväntningar på att alla barn och elever 
 succes sivt ska känna större inspiration och nyfikenhet i 
lärsituationer. Pedagoger och rektorer ser ett förändrat 
förhållningssätt till lärande. Just nu ligger lärarna före 
eleverna i förståelsen, vilket gör att det är mycket vik
tigt att förklara för eleverna hur lärarna tänker och att 
göra eleverna mycket mer delaktiga i undervisningen.

Utvecklingsbehov och verksamhetsmål: För att 
förbättra värdet när det gäller elevernas uppfattning, 
behöver pedagogerna hitta strategier för lärande som 
leder till att eleverna stimuleras och inspireras.

Elevernas upplevelse av nyfikenhet, större inspir-
ation och stimulans att lära mer ska visa sig i enkät
svaren nästa läsår. 

Arbetet med förståelse enligt kunskapskraven 
behöver fortsätta genom ett normativt förhållnings

sätt, där begreppen inspiration och stimulans ska 
rymmas i undervisningsplaneringen.

I arbetsplanerna ska konkreta utvecklingsmål 
 formuleras samt förhållnings och arbetssätt  beskrivas 
så att alla elever vid nästa utvärdering ska ange att 
de har god förståelse för vad de ska kunna för att nå 
kunskaps kraven och att de känner sig inspirerade att 
utvecklas så långt som möjligt och stimulerade att lära 
sig mer. 

Rektors pedagogiska ledarskap ska vara väg led
ande för verksamhetschefernas arbete nästa läsår. Det 
förändrar delvis struktur och innehåll i olika chefs
möten. Behovet av kollegialt lärande i chefs gruppen 
om pedagogiskt ledarskap visar sig tydligt i de båda 
enkäterna och i utvärderingen som chefs gruppen 
genomförde vid läsårets slut. 

7.2.2 Kunskapskrav i svenska årskurs 1

I svenska och svenska som andraspråk finns sedan 
höstterminen 2016 kunskapskrav för godtagbara kun
skaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. 

Andel elever med godtagbara kunskaper i 
läsförståelse åk 1, procent

2019 2018 2017

F P F P F P

Svenska 88 76 93 82  93  94

Tabell 8 Kunskapskrav åk 1 
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Resultat och upplevd kvalitet: Resultaten visar sämre 
måluppfyllelse 2019 än 2018. Skolverkets  obligatoriska 
bedömningsstöd har använts i bedömningen av elever
nas kunskapsutveckling.

Stöd i läsinlärningen ges till elever som i vid okt
ober prövningen (God läsutveckling, Lundberg och 
Herrlin) kan färre än sju bokstäver och inte förstår 
ljudningsprincipen. 

Analys: Åtgärder och insatser utformas efter höst
terminens resultat. Det kan vara intensivundervisning i 
mindre grupper med fokus på läs och skrivutveckling, 
parläsning med böcker efter individuell kartläggning, 
läsgrupper, genreläsning eller högläsning. Detta och 
genrepedagogik ses påverka elevers utveckling, efter
som det går att följa elevers framsteg i analys möten vid 
respektive skola. De elever som på vårterminen i års
kurs 1 inte kan läsa den fonologiskt enkla text som hör 
till vårens test, blir särskilt uppmärksammade i årskurs 
2. De erbjuds stöd med till exempel TIL-programmet 
(tidig intensiv läsning) eller BRAVKOD. 

Trots tester och åtgärder är resultatet sämre 2019 än 
både 2017 och 2018. Resultaten är dock svåra att jäm
föra, eftersom olika bedömningsstöd och kunskaps
krav använts. År 2019 infördes Skolverkets bedöm
ningsstöd och nya kunskapskrav. 

Andel elever som nått 

kraven
 

vt 2019, 

procent

vt 2018, 

procent

vt 2017, 

procent

Matematik 80 93 93 

NO-ämnen 92 98 98 

SO-ämnen 91 100 100 

Svenska 88 92 92 

Svenska som andraspråk 40 65 65 

Tabell 9 Kunskapskrav åk 3

Grupperna i både förskoleklasserna och årskurs 
1 är relativt små, lärarbehörigheten god och stöd
resurser finns, men i varierande grad. Stödinsatserna 
behöver följas upp och analyseras och elevhälsans 
roll i elevernas kunskapsutveckling behöver bli 
 tydligare. Skolornas och lärarnas arbete med plane
ring, genomförande och analys av undervisningen 
behöver bättre avspegla den enskilda skolans och 
lärarens resultat.

7.2.3 Kunskapskrav och nationella prov i 
årskurs 3

Kunskapskrav åk 3 



Grundskolan

29

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i matematik, andel (%) 

2019 2018 2017 2016

Sunne 45 70 53 65

Riket

Ingen 

uppgift 69 67  68 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andra språk, andel (%)

2019 2018 2017 2016

Sunne 66 67 71 67 

Riket

Ingen 

uppgift 73 76 77 

Tabell 10 Nationella prov åk 3, Källor: IST-analys för kommunen, Kolada för riket.

7.2.4 Uppföljning av resultat på nationella 
prov samt kunskapsresultat i årskurs 3

Resultat och upplevd kvalitet: Resultaten i  matematik, 
svenska och svenska som andraspråk försämrades i för
hållande till 2018. 

De nationella proven utgörs av flera delprov. 
Andelen elever som nådde kravnivån i delproven var i 
genomsnitt 82 procent i matematik (86 procent 2018) 
och 91 procent i svenska (90). Pojkarnas resultat i 
matematik var högre än flickornas: 87 respektive 76 
procent, medan könen var jämbördiga i svenska. 

Resultaten på delprov som mäter elevernas 
 kunskaper i skriftliga räknemetoder har de senaste tre 
åren varit låga. Delprov som testar elevens  förmåga 
till enkel problemlösning, symmetri och massa har 
de högsta resultaten. I svenska får både pojkar och 
flickor höga resultat när det gäller att läsa fakta- och 
 berättande texter.

Måluppfyllelsen i svenska som andraspråk försäm
rades jämfört med 2018. Måluppfyllelsen i både SO 
och NOämnen försämrades också. 
Analys: De nationella proven i årskurs 3 avser inte att 
visa om elevens prestationer är godkända eller inte. 
Eftersom endast ett urval av det centrala  innehållet 
prövas, ska lärarens övriga iakttagelser av  elevens 
visade kunskaper tas med i bedömningen av om 
eleven når nivån för godtagbara kunskaper enligt 
 kunskapskravet. De nationella proven i matematik och 
svenska kan visa om eleven nått kravnivån för respek
tive delprov. 

Andelen som i genomsnitt klarade delproven i både 
svenska och svenska som andra språk minskade något, 
medan den ökade något i matematik. Pojkarnas resul
tat på de delproven i matematik var betydligt högre 
än flickornas. Elevernas förmåga att skriva fakta-
texter förbättrades hos både pojkar och flickor. En 

försiktig slutsats kan vara att lärarna använt ett mer 
utvecklat språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
 vilket gynnar alla elevers lärande. Det var en betyd
ligt större andel som inte klarade alla delprov än som 
inte nådde godtagbara kunskaper i ämnet. Det kan 
betyda att lärarnas bedömning av elevernas  kunskaper 
i förhållande till kunskapskraven är mer  nyanserad 
och heltäckande än de nationella proven. Det kan 
också innebära att lärarna inte väger in resultaten på 
de nationella proven i den summativa bedömningen i 
någon högre utsträckning. Ytterligare analys på skol
nivå behövs för att man bättre ska förstå skillnaderna. 
Skolorna arbetar med intensiv matematik, intensiv
svenska, specialundervisning för enskilda elever och 
undervisning i små grupper. Det ger enskilda elever 
riktat och individualiserat stöd och kan bidra till att 
de i större utsträckning når kunskapskraven än krav
nivån på alla delprov. Samtidigt behöver både anpass
ningar i undervisning och särskilt stöd följas upp och 
analyseras i högre grad.

I NO och SOämnena visar resultaten lägre 
måluppfyllelse. Det kan bero på de försämrade resul
taten i svenska som andraspråk, eftersom ämnena 
bygger på läsförståelse. 

Steget från låg till mellanstadiet är stort. Hög 
måluppfyllelse innebär inte alltid att eleverna tillgodo
gör sig undervisningen i de enskilda ämnena på 
mellan stadiet. Läsförståelse när det gäller faktatexter 
är avgörande för att inte eleverna ska få svårigheter i 
de högre årskurserna. 

För att nå en godtagbar nivå i ämnet är vistelse tiden 
i Sverige en grundläggande och i många fall  avgörande 
faktor. Elevens tidigare skolbakgrund och hur långt 
eleven hunnit utveckla läs och skrivförmåga på 
modersmålet är också avgörande faktorer för förutsätt
ningen att snabbt kunna tillägna sig ett nytt språk. 
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7.2.5 Nationella prov årskurs 6

Provbetygspoäng 2019 2018 2017 2016

Totalt F P Totalt F P Totalt F P Totalt F P

Matematik 11,5 11,4 11,6 11,7 12,1 11,5 12,8 13,3 12,4 12,1 11,8 12,4

Svenska/SvA 12,3 14,0 11,6 12,1 13,6 11,0 12,3 13,3 11,3 13,3 13,9 12,8

Engelska 13,5 13,6 13,5 13,6 13,7 13,6 14,6 14,0 15,1 14,0 13,6 14,3

Tabell 11 Nationella prov åk 6, Källa: IST-analys.

 
2019 2018 2017 2016

Totalt F P Totalt F P Totalt F P Totalt F P

Bild 13,2 14,9 12,1 13,0 14,2 12,2 14,5 15,8 13,4 14,0 15,8 12,5

Engelska 13,0 13,0 13,0 12,4 12,5 12,3 13,7 13,6 13,8 13,1 14,1 12,2

HKK 13,0 14,5 12,1 13,8 14,7 13,0 14,3 15,9 12,9 12,7 14,8 11,0

IDH 14,4 14,7 14,1 14,5 14,6 14,5 13,7 14,2 13,3 13,8 14,2 13,5

Matematik 12,0 11,9 12,1 11,5 12,0 11,2 13,5 14,3 12,7 12,9 13,6 12,3

Musik 13,3 14,3 12,7 13,6 14,1 13,2 13,8 14,8 12,9 13,9 15,2 12,8

Biologi 13,0 13,1 12,9 12,9 13,3 12,5 13,8 14,7 13,0 13,2 14,5 12,1

Fysik 12,8 12,8 12,8 12,6 12,6 12,6 13,2 13,8 12,7 13,0 14,4 11,9

Kemi 12,3 12,4 12,2 12,3 12,6 12,1 13,1 13,9 12,4 13,0 14,1 12,2

Geografi 12,8 12,9 12,7 12,8 13,0 12,7 13,6 14,6 12,7 13,1 14,3 12,0

Historia 12,7 13,1 12,4 12,3 12,2 12,3 13,4 14,2 12,6 12,6 14,0 11,5

Religionskunskap 12,3 12,3 12,3 12,4 13,3 11,7 13,3 14,4 12,3 12,3 13,8 11,2

Samhällskunskap 12,7 12,6 12,7 12,4 12,7 12,3 13,6 14,4 12,9 13,2 14,5 12,1

Slöjd 13,5 14,4 12,9 14,1 14,3 13,9 14,6 15,6 13,6 13,9 15,1 13,0

Svenska 12,3 13,3 11,7 12,2 14,0 11,0 13,9 15,4 12,6 13,6 14,9 12,5

SvA 4,7 5,0 4,5 6,3 7,8 4,2 5,3 7,5 2,9 1,7 .

Teknik 12,5 12,6 12,5 12,2 12,4 12,0 13,4 14,2 12,6 12,7 13,5 12,0

Tabell 12 Meritvärde per ämne åk 6, Källa: IST-analys.

7.2.6 Betyg årskurs 6

7.2.7 Uppföljning av resultat på nationella 
prov samt kunskapsresultat i 
årskurs 6

Under senare år har samtliga lärare i grundskolan 
tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. Det 
handlar om matematik och språklyft samt språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Det bör ge utslag i 
form av ökad måluppfyllelse på sikt. Enligt beprövad 
erfaren het visar sig resultatet av sådana satsningar 
generellt efter en tid och inte i direkt anslutning till 
utbildningen. 

Resultat och upplevd kvalitet: Provbetygspoängen 
de senaste fyra åren är relativt stabila. Skillnaden 
mellan pojkars och flickors resultat består. Flickorna 
visar något högre resultat i svenska och svenska som 
andraspråk och pojkarna får högre i matematik medan 
könen är relativt jämbördiga i engelska. 

I årskurs 6 syns en höjning i de flesta ämnen för 
både flickor och pojkar. 

Skillnaden mellan pojkars och flickors meritvärden 
har befästs. Pojkarnas meritvärden är generellt lägre 
än flickornas. I matematik är dock pojkarnas merit-
värde högre. År 2016 var flickornas meritvärden i NO- 
och SOämnena märkbart högre än pojkarnas. Sedan 
2017 har pojkars och flickors meritvärden i dessa 
ämnen jämnats ut.

Skolenkäten visade att eleverna i årskurs 5 år 2018 
(årets årskurs 6) hade högt värde (8,2 av 10) när det 
gällde förståelse av vad de skulle kunna för att nå 
kunskapskraven. När det gällde upplevd inspiration 
att utvecklas så långt som möjligt, var resultatet 6,1 
av 10. 

Analys: Man kan konstatera att betygen är varierat 
något uppåt och nedåt i olika ämnen genom åren, men 
att skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat 
består och till med förstärks i vissa ämnen. Pojkarna 
visar bättre måluppfyllelse i matematik 2019 än 2018. 
Kommunen har tagit emot många nyanlända elever 
sedan 2015, varav de flesta är pojkar. I takt med att 
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skolan förstår hur den ska möta dem i deras kunskap
ande och i takt med att de lär sig svenska, höjs deras 
betyg ämnesspecifikt och meritvärdena generellt. 

Att nyanlända elevers betyg finns med i statistiken, 
visar att skolan arbetar inkluderande. Att eleverna 
ännu inte nått betyget E i samtliga ämnen  avspeglar 
sig i meritvärdet. För att kunna ge samtliga elever 
förut sättningar att nå högre resultat, behöver lärarna 
utveckla en vana att jämföra, se likheter och skillna
der samt uttrycka förhållanden i kollegiala samtal. 

Vid en djupare analys av de olika skolornas resultat 
syns stora skillnader i meritvärden. Elevgruppernas 
storlek och sammansättning varierar också mycket. 
Man får förmoda att det påverkar resultaten. Ett 

7.2.9 Betyg årskurs 9

Nedan presenteras dels det sammanvägda merit värdet 
för årskurs 9, dels poäng per ämne. Samtlig  statistik 
redovisas för totalen respektive flickor och pojkar. 
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för 
de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12,5, 

Provbetygspoäng 2019 2018 2017

Totalt F     P Totalt F P Totalt F P

Matematik 8,8 9,6 8,1 - - - 9,7 10 9,3

Svenska 13 14,7 11,5 12,5 13,3 11,9 12 13 11

SvA 5,4 7,5 3,3 6,3 - 6 - - -

Engelska 13,8 14,4 13,3 13,6 13,4 13,8 12,9 13,1 12,6

Tabell 13 Nationella prov åk 9, Källa: Siris (2019 egen statistik).

7.2.8 Nationella prov i årskurs 9

systematiskt arbete med tillgänglig lärmiljö och kvali
teten på stöd blir i sådana sammanhang extra viktigt 
för likvärdigheten. 

Stödinsatserna behöver följas upp och analyseras 
och elevhälsans roll i elevernas kunskapsutveckling 
bli tydligare. Skolornas och lärarnas arbete med plan
ering, genomförande och analys av undervisningen 
behöver bättre spegla den enskilda skolans och lära
rens resultat. 

De nationella proven i årskurserna 3 och 6  rättas 
gemensamt och avidentifieras inför rättningen. 
Samtliga lärare som genomför prov i sina klasser del
tar i rättningen som leds av förstelärare. Det bör leda 
till likvärdig bedömning och säkerställa god kvalitet. 

C=15, B=17,5 och A=20). Det möjliga maxvärdet för 
varje enskild elev är 320 poäng. (Sedan 2015 räknas 
även ämnet språkval med i statistiken för årskurs 9. 
För att det ska gå att jämföra avgångselevernas betyg 
i årskurs 9 med dem de fick i årskurs 6, tas inte ämnet 
språkval med i redovisningen per ämne.) 
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Genomsnittligt meritvärde 2019 2018 2017

  Alla F P Alla F P Alla F P

Sunne 229,1 249,4 210,9 215,9 233,4 203,9 206,8 230,6 185,4

Riket 224,5 - - 223,3 - - 217,7 - -

Tabell 14 Sammanvägt meritvärde åk 9, Källa: Siris. 

 Meritvärde per ämne åk 9, Sunne kommun

2019 2018 2017

Totalt F P Totalt F P Totalt F P

Bild 14 16,3 11,9 13,6 15,5 12,2 12,9 14,7 11,3

Engelska 12,8 13,8 11,9 12,1 12,6 11,8 11,9 13,2 10,8

Hem- och 

konsumentkunskap 15,2 16,8 13,9 14,5 17 12,8 13,2 15,3 11,2

Idrott och hälsa 15,2 15,6 14,8 14,2 14 14.3 13,2 14,2 12,4

Matematik 10,8 11,7 10 11,6 12 11,3 10,6 11,6 9,6

Moderna språk, språkval 12,9 14,1 11,6 12,2 12,9 11,6 12,3 14,6 9,8

Modersmål . . . 16 - 15,4 10,3 - 9,6

Musik 15,4 17,4 13,8 14 15,7 12,9 13,5 15,7 11,5

Biologi 13,4 14,3 12,5 13,5 14,8 12,5 12,3 13,7 11,1

Fysik 12,9 13,9 12 13,5 14,5 12,9 11,9 13,2 10,8

Kemi 13 14,2 11,9 12,2 14 12,7 11,9 13,4 10,6

Geografi 13,4 14,2 12,7 12 12,8 11,4 11,5 12,9 10,2

Historia 12,5 13,3 11,7 11,7 12,4 11,1 11,4 12,7 10,2

Religionskunskap 13,1 14,4 12 12,2 13 11,6 10,9 12,8 9,2

Samhällskunskap 14,1 15,1 13,2 12,2 13,1 11,6 11,3 12,5 10,2

Slöjd 15,4 16,8 14,2 15,5 17,4 14,2 13,4 14,7 12,2

Svenska 13,5 15 12,2 13,2 14,3 12,3 12,9 14,3 11,3

Svenska som andraspråk 4,8 . . 9,2 - 9,7 2,8 - 3,3

Teknik 13,6 14,9 12,5 13,9 14,4 13,5 11,8 13,4 10,4

Tabell 15 Meritvärde per ämne åk 9, Källa: Siris. 

7.2.10 Uppföljning av resultat på nationella 
prov samt kunskapsresultat i åk 9

Under senare år har samtliga lärare i grundskolan 
tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. Det 
handlar om matematik och språklyft samt språk och 
kunskaps utvecklande arbetssätt. Det bör ge utslag i 
form av ökad måluppfyllelse på sikt. Enligt beprövad 
erfarenhet visar sig resultatet av sådana satsningar 
generellt efter en tid och inte i direkt anslutning till 
utbildningen. 

Resultat och upplevd kvalitet: Generellt når flick
orna högre provresultat och högre meritvärde än poj
karna. Resultaten skiftar mellan ämnen och år för hela 
elevgruppen samt mellan flickor och pojkar.

När man jämför provbetygspoängen 2018 och 2019 
i årskurs 9, syns sänkta poäng i svenska som andra
språk och höjda i engelska och svenska. Inget resultat 
redo visades i matematik våren 2018, vilket gör att det 
inte går att jämföra de två senaste läsåren. Däremot 

framgår att det totala värdet i matematik sjunkit sedan 
våren 2017. 

Vid jämförelse mellan när eleverna i årskurs 9 gick 
i årskurs 6, har provbetygspoängen sjunkit väsentligt. 
Detta är något som oroar huvudmannen och skolan 
har gjort en ordentlig analys av utfallet och ser vad de 
behöver förändra undervisningen för att eleverna ska 
kunna nå högre mål inom matematiken.

Resultatet för eleverna i årskurs 9 läsåret 
2018/2019, jämfört med deras provbetygspoäng på 
nationella prov och kunskapsresultat när de gick i års
kurs 6, visar att eleverna fick lägre resultat i engelska 
i årskurs 9 än i årskurs 6, men att de i stort sett nådde 
samma resultat i svenska.

Det totala meritvärdet i samtliga ämnen har höjts 
rejält, liksom flickornas meritvärden, däremot inte 
pojkarnas. Flickornas värden har höjts i flera ämnen. 
Största höjningen skedde i moderna språk, samhälls
kunskap, engelska och religionskunskap. Ingen flicka 
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läste ämnet modersmål förra läsåret. År 2019 låg 
flickornas meritvärde på 17,5, medan de endast nådde 
9,4 i svenska som andraspråk.

De ämnen där flickorna sänkte sina meritpoäng 
var biologi, fysik, slöjd samt hem och konsument
kunskap. Även värdet i matematik sänktes, men med 
endast tre tiondelar. 

Pojkarnas värden höjdes i samhällskunskap och 
geografi, men sänktes i elva ämnen, mest i svenska 
som andraspråk och modersmål. Även i mate matik, 
fysik, kemi, biologi och teknik sänktes pojkarnas 
meritvärden märkbart. Skillnaden i meritvärde  mellan 
flickor och pojkar är fortfarande stor. Under en treårs-
period har dock pojkarnas meritvärde ökat med cirka 
23 poäng i jämförelse med flickornas 15 ( pojkar från 
185,4 till 208,6 meritpoäng, flickor från 230,6 till 
245,6). Skillnaderna är inte lika stora när det gäller 
ämnesproven. 

Svenska som andraspråk presenterades som separat 
ämne först våren 2018 och därför går det inte att jäm
föra mellan åren. De låga poängen för ämnesprov och 
slutbetyg i svenska som andraspråk är problematiska 
att jämföra med andra ämnen, eftersom få elever läser 
ämnet och en enskild elevs poäng kan ge stort utslag. 

När man tittar på alla elevers kunskaps resultat i 
samtliga ämnen mellan årskurs 6 och årskurs 9, fram
går att meritvärdet höjts eller legat still utom i  engelska, 
matematik, fysik, historia och svenska. Flickornas 
 värden har höjts med 0,45 poäng och  pojkarnas med 
0,4. Särskilt i musik syns en  tydlig  höjning för flickorna 
och i hem och konsument kunskap för pojkarna. Både 
flickor och pojkar har påtagligt sänkta värden i mate
matik. 

År 2018 var 82,2 procent av eleverna behöriga till 
nationella program på gymnasiet. Utfallet inför hösten 
2019 var endast 84 procent, trots att meritvärdet höjts 
med 13,5 procent.

Läsåret 2018/2019 fanns fler nyanlända elever med 
i betygsystemet, eftersom alla elever läst samtliga 
ämnen och följt undervisningen i ordinarie klasser.

I skolenkäten visar eleverna en relativt låg upp
levd kvalitet när det gäller förståelse av vad de ska 
kunna för att nå kunskapskraven. När det gäller upp
levd inspiration att utvecklas så långt som möjligt, är 
resultatet oroväckande långt under förväntat värde. 
Eleverna upplever att de i ungefär samma grad som 
förra året är med och påverkar på vilket sätt de ska 
arbeta med olika uppgifter. 

Läsåret 2018/2019 nådde Fryxellska skolan sitt 
högsta samlade meritvärde sedan betygssystemet 
infördes 2011. Skolledarna lyfte under läsåret frågor 

om betyg och bedömning på ett tydligare och mer 
problematiserande sätt än tidigare. Varje betygssteg 
diskuterades och pedagogernas syn på saken lyftes 
särskilt under medarbetarsamtalen. Anna Karlefjärd 
återkom för att prata om ämnet med samtliga peda
goger och skolledare för årskurserna 6–9 vid en 
föreläsning. 

Skolan utarbetade under läsåret undervisnings
metodik efter lektionsstruktur. Den använde stöd
undervisning på ett nytt sätt med fler riktade spår och 
erbjöd eleverna läxhjälp två gånger i veckan. Skolan 
arbetade även mer strukturerat och ämnes anpassat 
med språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
Kollegiehandledning bedrevs för att särskilt belysa 
lektionsstrukturer och undervisning enligt det språk 
och kunskapsutvecklande arbetssättet. 

Analys: De senaste åren har Fryxellska skolan 
 arbetat strategiskt för att pojkarnas meritvärden ska öka 
och nå som lägst samma nivå som flickornas i  samtliga 
ämnen. En ökning av meritvärdet har också skett. 
Pojkarnas sänkta värde år 2017 kunde  förklaras med att 
de nyanlända elevernas betyg vägts in för  första gången 
i flera av ämnena. År 2018 ökade  pojkarnas värden i 
alla ämnen utom fyra. År 2019 skedde också en ökning, 
men den var betydligt lägre än 2018. Skolan menar 
att ökningen till stor del kan bero på att frågor runt 
 undervisning, bedömning och betyg diskuterats alltmer 
aktivt. Kärnfrågan om hur undervisning ska ske för att 
elevernas måluppfyllelse ska öka, hamnade mer i fokus 
och det språk och kunskapsutvecklande förhållnings
sättet börjar ge utslag.

Kommunen har tagit emot många nyanlända barn 
och ungdomar sedan år 2015, varav de flesta är  pojkar. 
I takt med att skolan förstår hur den ska möta dem 
i deras kunskapande och i takt med att eleverna lär 
sig svenska, höjs deras betyg ämnesspecifikt och 
 merit värdena generellt. 

Läsåret 2018/2019 var de nyanlända eleverna 
helt inkluderade i klassundervisningen. De har fått 
betyg i flera ämnen och ingår i betygsstatistiken 
ovan. De flesta betyg var från F till lägst E, särskilt 
i  praktisk-estetiska ämnen, men även i flera teore
tiska. De ämnen som var svårast för de nyanlända att 
nå minst betyget E i var svenska, svenska som andra
språk och engelska. De nyanlända eleverna har del
tagit i undervisningen i praktiska ämnen längre än 
i teoretiska. Skolan noterar att de får betyg i takt 
med att de deltar i undervisningen och har goda för
hoppningar om att de yngre eleverna får betyg i flera 
ämnen när de går ur grundskolan och därmed blir 
behöriga till nationella gymnasieprogram. 
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Att nyanlända elevers betyg finns med i statistiken, 
visar att skolan arbetar inkluderande. Att eleverna 
ännu inte nått betyget E i samtliga ämnen  avspeglar 
sig i meritvärdet. Huvudmannen ser det som  positivt, 
eftersom eleverna i ökande takt deltar i ordinarie 
klassundervisning och alltfler når behörighet till gym
nasiet. Eftersom det samlade elevunderlaget är relativt 
litet, slår det hårt i betygsstatistiken om någon inte får 
betyg i något ämne. Det syns särskilt tydligt i svenska 
som andraspråk. Att nyanlända elever får höga merit
poäng i modersmål, kan förklaras med att urvalet sker 
genom att elev och vårdnadshavare beslutar om eleven 
ska läsa ämnet eller inte. Orsaken kan också vara 
rent pedagogisk, men det kan även bero på vilja och 
 identitetskänsla att vidareutveckla det språk som talas 
i hemmet och bland släkt och vänner. Den som har 
ett välutvecklat modersmål, har lättare för att lära sig 
ett nytt språk, vilket kan leda till goda kunskaper och 
betyg i andra ämnen. 

Sänkningen av meritvärdet i matematik med 2,1 
poäng för alla elever mellan årskurserna 6 och 9 är 
anmärkningsvärt. Det är också problematiskt att flick
ornas värde fortfarande stiger med åren i högre grad 
än pojkarnas. Samtidigt är det glädjande att pojkarnas 
meritvärde vände uppåt under läsåret och att det finns 
en medvetenhet om faktorerna bakom det på skolan. 

Behörigheten till nationella program står inte i 
 paritet till meritvärdets procentuella ökning. Det kan 
förklaras med att betygsvärdena gått upp för många 
elever, men att flera elever saknar betyg i de ämnen 
som ger behörighet: matematik, engelska, svenska och 
svenska som andraspråk, och att andelen med lägst 
betyget E är stor. Resultaten av skolans fortsatta arbete 
med lärande, betyg och bedömning visar sig sannolikt 
även när det gäller behörighetsgraden på sikt.

Det råder fortfarande en förskjutning mellan merit
värden och årskurser, vilket skolcheferna belyst. I maj 
genomfördes ett dialogmöte med SPSM med samt
liga förskol och skolledare för att vidareutveckla 
 samarbetet om NPF-problematik, som i flera år pågått 
mellan Sunne och Örebro. Skolcheferna besökte 
Källbrinkskolan hösten 2018 och i maj 2019 gjorde de 
ett studiebesök där tillsammans med förskolechefer, 
rektorer och verksamhetsledare. Syftet var att belysa, 
problematisera och analysera bemötande, lärande 
och tillgänglig lärmiljö på alla nivåer. Huvudmannen 
 lyfter vikten av att hitta svaret på varför det ser ut 
som det gör och hur förskolan och skolan ska anpassa 
undervisningen, så att den blir tillgänglig för alla. 
Vidare görs en särskild insats på området tillgänglig 

lärmiljö i samtliga skolor F–9, där en specialpedagog 
utgår från SPSM:s material för att kartlägga lärmiljön.

Att resultatet är ett annat på de nationella pro
ven än i slutbetygen, kan delvis bero på att elever
nas prestationer genom hela skolgången vägs in i det 
senare. De nationella proven ligger sent på vårtermi
nen i årskurs 9 och utgör ett provtillfälle av många. 
Prov är en del av lärarnas bedömningsunderlag och 
den sammanlagda tiden tillsammans med eleverna en 
annan. De förmågor eleverna visar fortlöpande ligger 
till grund för slutbetyget och avspeglar elevens kun
skaper i helhet. Flera av de nyanlända pojkarna nådde 
betyget E i engelska och deltog inte i det nationella 
provet. Det kan förklara det höjda provvärdet i eng
elska i jäm förelse med meritvärdet i ämnesbetyget. 
Svenska som andraspråk och svenska redovisades var 
för sig för första gången. Utfallet i de båda ämnena 
korrelerar med slutbetygen. I matematik syns en sänk
ning för såväl ämnesprovet som slutbetyget. Särskilt 
pojkarna fick sämre värden än tidigare. En förklaring 
kan vara att inte alla undervisande lärare har ämnes
utbildning eller lärarlegitimation i ämnet. Att rekry
tera  behöriga och legitimerade lärare i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen blir allt svårare. Skolans 
förste lärare kommer att arbeta på ett mer riktat sätt i 
särskilt matematik kommande läsår. 

Det är viktigt att poängtera att meritvärde  speglar 
betygspoäng och inte antalet elever med behörighet 
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till nationella gymnasieprogram. Huvudmannen ser 
dock att allt fler elever når behörighet. År 2017 låg 
Sunne kommuns elever bäst till när det handlade om 
att nå gymnasieexamen inom fyra år. Ett antagande 
man kan göra, är att eleverna får med sig en bredd 
från grundskolan att bygga vidare på under gymnasie
studierna och att de därigenom når målen för högre 
studier och yrkesexamen i hög grad. 

En viktig parameter är andelen elever som når 
behörighet till gymnasiet. Den höjdes väsentligt 
från våren 2017 och 2018 vidare till våren 2019. När 
det gäller pojkarna och alla elever sammantaget, är 
det mycket problematiskt att färre nådde behörighet 
till både studieförberedande och yrkesförberedande 
nationella gymnasieprogram, trots att meritvärdet höj
des. Däremot ökade andelen flickor med behörighet 
till både studieförberedande och yrkesförberedande 
 program. Det är mycket viktigt att skolan planerar och 
genomför åtgärder så att klyftan mellan flickor och 
pojkar minskar.

Det höjda meritvärdet från 215,9 poäng våren 
2018 till 229,1 poäng våren 2019 visar både att fler 
elever fått betyg och framförallt att fler nått högre 
betyg i flera ämnen. Däremot korrelerar inte  andelen 
som når gymnasiebehörighet med betygs utfallet. 
Det är problematiskt, eftersom det är viktigt att alla 
elever går vidare till gymnasiestudier för sin fort
satta utvecklings skull och för möjligheterna att 
få ett arbete och kunna försörja sig själva i fram
tiden. Huvudmannen ser det som mycket glädjande 
att meritvärdet höjts. Skolchefen kommer att belysa 

och problematisera den bristande korrelationen till
sammans med rektorerna. Ett samband mellan bety
gen i matematik, teknik och naturorienterande ämnen 
kan noteras och skolan ska arbeta strategiskt för att 
höja värdena i samtliga ämnen. 

Skolan ser att eleverna behöver fortsätta att 
utveckla lässtrategier och arbeta med och förstå 
begrepp i  texter. SKUA tros ha haft effekt, eftersom 
pedagogerna i betydligt större utsträckning än tidi
gare jobbar med begreppsanvändning, begrepps
påvisning och exemplifierande metodik. Skolverkets 
fortbildnings insats har lett till djupare  pedagogiska 
diskussioner, vilket tydligt avspeglar sig i höjda elev
resultat, särskilt i samhällsorienterande ämnen. 
Meritvärdet har höjts i både geografi, historia och i 
religions och samhällskunskap. Utfallet är mycket 
glädjande, eftersom ämnenas textmassa och stoff 
setts som problematiska sedan Lgr11 infördes. 
Betygsutfallet har varit relativt lågt i dessa ämnen 
genomsnittligt i riket. En möjlig indikator för höj
ningen på Fryxellska skolan kan vara det strategiska 
arbetet med det språk och kunskapsutvecklande för
hållningssättet, vars mål var bland annat detta.

Skolan ser att pedagoger och övrig personal arbe
tar mer explicit med måluppfyllelse än tidigare. 
Tydligare mål för undervisningen har stakats ut och 
mycket utvecklingsarbete har gått till att förmedla 
kunskaper genom andra redovisningsformer än förut. 
Pedagogerna har blivit skickligare på att anpassa 
 läraktiviteter efter elevgrupp och att visa eleverna i 
 vilken riktning de ska gå. 
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MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

• Elevsvaren ska påvisa höga värden för upplevd kvalitet 

(index 8 av 10).

• Resultaten på skolenkäten ska leda till särskilt 

utvecklingsarbete runt de frågeställningar som visar ett 

värde under index 8.

• Eleverna ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet 

utifrån enkätsvaren via exempelvis framtagande 

av skolans årliga plan mot kränkande behandling 

(likabehandlingsplan).

• Utvecklingsarbete ska på sikt förbättra elevernas 

upplevda kvalitet av utbildningen.

Skolenkäten 

Upplevd kvalitet

• Eleverna får hjälp i skolarbetet.

• Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning.

• Eleverna har studiero på lektionerna.

• Eleverna känner sig trygga.

• Vuxna reagerar om någon elev far illa.

Skolenkäten 

Tabell 16 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i grundskolan

7.3 Tillgänglig lärmiljö i 
grundskolan

Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få stöttning efter behov 
och att de ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det 
handlar om en likvärdig skola, där alla ska kunna nå 

Resultat och upplevd kvalitet: Sett över en längre tid är 
elevernas värden relativt höga när det gäller att få hjälp, 
att de känner sig trygga och att deras lärare förklarar så 
de förstår vad de ska göra i skolarbetet. 

Värdena är lägre för delaktighet, studiero och sti
mulans.

Analys: Att eleverna känner sig trygga i skolmiljön 
är en god grund för lärande och utveckling. Forskning 
visar tydligt att trygghet tillsammans med  kamrater 
och personal är ytterst viktigt för lärande, när det 
 gäller både sociala relationer och kunskapande. 

Personalens värden för dessa områden är höga. 
Skolledarna menar att pedagogerna länge arbetat 
strate giskt med trygghet, med att nå varje enskild 
elev i gruppen och med elevernas medvetenhet om 
sitt lärande. Såväl skolledning som pedagoger upp
lever att det över lag var lugnt på skolorna under läs
året. Något som förändrats är att fler anmälningar 
om kränkande behandling och några ärenden om att 
stänga av elever kom till huvudmannen från årskur
serna 7–9 under läsåret. 

Eleverna i årskurserna 7–9 uppger att de kände sig 
tryggare på skolan än tidigare. En möjlig förklaring 

till det och det ökade antalet anmälningar kan vara 
ett aktivare och mer strategiskt arbete med värde
grunden. Sedan 2018 finns en elevcoach på skolan, 
vilket har bidragit till en lugnande miljö enligt interna 
utvärderingar. 

Personalens i årskurserna 7–9 svar indikerar att 
de sociala relationerna mellan lärare och elever för
sämrats jämfört med förra läsåret. En möjlig för
klaring kan vara att ut- och inflyttningen varit rela
tivt stor i klasserna. Det kan ha lett till att personalen 
tyckte att det var svårt att upprätthålla goda sociala 
relationer på det sätt de var vana. 

Att barns respektive elevers och pedagogers upp
fattning inte helt överensstämmer, är något grund
skolerektorerna sätter fingret på och som de ser del
vis kan bero på hur situationer och begrepp förstås 
och upplevs olika av barn, ungdomar och vuxna. Det 
strate giska arbetet med relationer och SKUA fortsätter 
nästa läsår med målet att nå större samsyn. 

Skolledningen för årskurserna 7–9 ser behovet av 
att jobba mer aktivt med att öka studieron på olika 
sätt. Alla klasser får nästa läsår stöttning på mentors 
och ämnestid genom ett strategiskt arbete som utgår 

såväl sociala som kunskapande mål efter vars och ens 
möjligheter. Ord som bemötande och allas lika värde 
är centrala för en tillgänglig lärmiljö.
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från likabehandlingsplanen. Kurator och elevcoach 
ska tillsammans med grundskolans genuspedagog, 
skolans utvecklingsgrupp och förstelärare genomföra 
riktade insatser för ökad trygghet och studiero. 

Att eleverna ger lägre värde för studiero än för 
trygghet är svårare att förstå, eftersom begreppet 
studie  ro inte är definierat för olika situationer och 
arbetssätt. Vid skilda lärsituationer varierar till exem
pel graden av interaktion och samtalsnivå. Det kan 
upplevas olika beroende på person. Om en del förstår 
begreppet arbetsro med att tystnad och stillasittande 
ska råda, medan andra definierar begreppet annor
lunda, blir värdena inte rättvisande. Skolorna måste 
arbeta vidare med att identifiera vad begreppet står 
för hos eleverna och planera undervisningen därefter. 
Samtidigt är det viktigt att arbeta aktivt med elever
nas förståelse för varandras skilda behov och möjlig
heter samt vars och ens ansvar för sig själv och andra.

Detsamma gäller vad pedagogerna lägger i begrep
pen nyfikenhet, stimulans och delaktighet. Skolornas 
arbete med att skapa samstämmighet kring olika 
begrepps betydelser är viktigt. Först när pedagogernas 
förståelse av styrdokumentens begrepp problematise
rats och förtydligats, kan de arbeta med elevernas för
ståelse av begreppen.

Huvudmannen anser att det är mycket viktigt att 
eleverna upplever såväl studiero som delaktighet och 
att de känner stimulans att lära mer för att känna 
trygghet och att nå sin fulla potential.

7.4 Utvecklingsbehov och 
verksamhetsmål i grundskolan

Samtliga elevers resultat ska öka successivt och visa 
sig genom högre betyg och ökade meritvärden i samt
liga ämnen.

Differensen mellan flickors och pojkars betyg och 
meritvärden ska minska, främst genom att pojkarnas 
värden höjs. Samtidigt ska flickornas värden fortsätta 
att höjas. 

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formu
leras samt förhållnings och arbetssätt beskrivas med 
utgångspunkt från att alla elever vid nästa utvärde
ring ska visa att de har god förståelse av vad de ska 
kunna för att nå kunskapskraven och att de ska känna 
sig inspirerade att utvecklas så långt som möjligt och 
 stimulerade att lära sig mer. 

Pojkarnas relativt låga måluppfyllelse innebär att 
skolan måste arbeta vidare med att förstå hur den möter 
och inspirerar pojkar till engagemang och delaktighet. 
Pojkarna måste känna att skolan är viktig för dem här 

och nu och inför vidare studier och arbete. Skolan ska 
vara tillgänglig för alla, vilket ska avspegla sig i höjda 
betyg och meritvärden samt en större andel behöriga 
till nationella program på gymnasiet.

Ett övergripande, långsiktigt mål är att arbeta fram 
ett program för att rekrytera och få lärare att stanna 
i kommunens verksamheter. En del av målet är att 
lärarna ska ha examen och lärarlegitimation, vilket 
förmodas leda till högre måluppfyllelse.

Det är mycket viktigt att alla elever är inklude
rade i undervisningen och har en tillgänglig lär och 
arbetsmiljö. Huvudmannen har höga förväntningar 
på att det strategiska arbetet med ett språk och 
 kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, rustar peda
gogerna med ett sätt att se på lärande, som gynnar 
samtliga elever. Det är ett intensivt och viktigt arbete 
som kommer att avspegla sig i alla elevers merit
värden på sikt. Huvudmannen gläds åt att se de höjda 
merit värdena, särskilt i årskurs 9, och förstår att 
 skolornas strategiska arbete börjar visa sig i elevernas 
ökande lärande.

För att nå en högre grad av inkludering  behöver 
skolan utveckla arbetet med individ och gruppnära 
anpassningar av verksamheten, där lärare och elev
hälsa är huvudaktörer. Det innebär att fortsätta med 
utvecklande arbete mellan skolan och individ och 
familjeomsorgen, där elevhälsan finns som verk
samhet. Huvudmannen är en viktig aktör och rektor, 
pedagoger och skolchefer kommer att vara delaktiga 
i samverkande arbetsformer i ett pågående arbete för 
ökad skolnärvaro.

Forskning visar att mentorsrollen blivit allt  viktigare. 
Det coachande uppdraget blir tydligare och det hand
lar om såväl studier som sociala samspel, mående och 
framtidstankar. Det är en del av den inre organisationen 
som behöver belysas ytterligare. Det är  viktigt att ta del 
av aktuell forskning för att hitta utvecklande former för 
arbetet. Det blir särskilt intressant att följa elevcoachens 
arbete vid Fryxellska  skolan, för att vidareutveckla 
och eventuellt permanenta ett sådant uppdrag i grund
skolan. Skolorna  behöver kartlägga relationerna  mellan 
elever och vuxna. Utgångspunkten för ett sådant arbete 
är ett  relationellt ledarskap i parallell process med 
 ledning, pedagoger och elever. Skolcheferna är ytterst 
ansvariga för att arbetet sätter i gång och för att följa 
det och ta del av resultatet genom måluppfyllelsen och 
skolenkäten i slutet av läsåret.

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formu
leras samt förhållnings och arbetssätt beskrivas med 
utgångspunkt från att alla elever vid nästa utvärde
ring ska visa att de har god förståelse av vad de ska 
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kunna för att nå kunskapskraven och att de ska känna 
sig inspirerade att utvecklas så långt som möjligt och 
 stimulerade att lära sig mer. 

Läsförmåga, särskilt läsförståelse, är grunden i allt 
lärande. Elever med sämre läsförståelse presterar även 
sämre på tester i matematik. Fortsatta riktade insatser 
vid överlämningen till årskurs 1 är nödvändiga, för att 
alla elever ska ges förutsättningar att utveckla sin läs
förmåga.

För att nå målen måste frågan om lärande enligt 
det statliga och kommunala uppdraget vara en syste
matisk och tydlig del i parallellprocessen mellan 
huvudmannen, skolledare, pedagoger och elevhälsan. 

Fokus på lärande och metakognition – medveten
heten om det egna lärandet – måste fortgå och föränd
ras efter varje individs behov. För att nå dit, behöver 
pedagogerna prova olika metoder i lärsituationen och 
utvärdera utfallet. Studiebesöket vid Källbrinkskolan, 
dialogmötet med SPSM och specialpedagogens arbete 
med kartläggning med hjälp av SPSMs material 
förväntas resultera i bättre tillgänglighet för alla barn, 
elever och studerande.

För att komma vidare måste man analysera resultat 
och göra nya planer med hjälp av slutsatserna. I  samtal 
med skolledarna framkommer att analys som  verktyg 
behöver utvecklas. Det gäller såväl pedagoger som 
ledare. En utbildning tog sin början under våren och i 
samverkan med Karlstads universitet fortsätter utbild
ningen om analys för skolledare och nyckelpersoner 
nästa läsår. 

Skolorna behöver systematiskt tolka normativa 
begrepp i enlighet med styrdokument och skollag 
i parallellprocess med rektor, pedagoger, barn och 
elever. Det är viktigt att samsyn råder och att överens
kommelser följs, för att man ska kunna skapa trygghet 
och likvärdighet i verksamheterna. 

Studieresultaten och elevernas upplevelser av 
arbetsmiljö och påverkansmöjligheter gör det  viktigt 
med täta, formativa utvärderingar som leder till att 
eleverna blir delaktiga i vidare planering. Det är peda
gogernas ansvar. De ska visa att de har höga för
väntningar på elevernas delaktighet, ansvar och mål
uppfyllelse, samtidigt som lärarna måste inspirera 
eleverna att vilja och kunna göra sig mer delaktiga. 
Om man lyckas avspeglar det sig både genom högre 
måluppfyllelse och höga värden i skolenkäten.

Skolledare, pedagoger och elever måste till sammans 
komma fram till vilken hjälp som gör hög målupp
fyllelse möjlig, hur undervisningen blir intressant och 
stimulerande samt vad studiero och trygghet  innebär 
för både individ och grupp. Fora för sådana samtal 
kan vara lektioner, utvecklingssamtal eller program
råd. Planering och dokumentation av undervisning och 
möten ska finnas och vara transparenta för alla i skolan. 

Att jämföra kunskapsresultaten från flera läsår med 
närvarostatistiken kan vara intressant. Forskning visar 
tydligt att skolnärvaro är ytterst viktig både ur  sociala 
och kunskapande aspekter. Skolans statistik över skol
frånvaro visar att den ökat på senare tid. Nästa läsår 
ska skolan tillsammans med elevhälsan arbeta strate
giskt med att främja närvaron. Under läsåret har man 
utvärderat och reviderat kommunens åtgärdsplan för 
skolnärvaro. En genomgripande utvärdering av grund
skolans struktur och elevhälsan ur ett ekonomiskt och 
hållbart utvecklingsperspektiv genom fördes av PWC. 
Med anledning av resultaten bestämde kommun
styrelsen att elevhälsan ska återgå till att tillhöra 
 skolan läsåret 2019/2020 från att ha ingått i individ
stöd sedan 2015. 
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8 Grundsärskola 1–9

Samordnaren för kommunens grund- och gymnasie-
särskola har ett övergripande ansvar för rutinerna för 
mottagande och beslut. Rektor fattar beslut för varje 
enskild elev om eleven ska läsa ämnen, ämnesområden 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga elever i Sunne kommuns grundsärskolor ska 

kunna se tillbaka på sin skoltid med en positiv bild.

Eleverna ska känna att skoltiden varit utvecklande och att 

den lett till vidare utbildning och/eller arbete.

Grundsärskolan ska präglas av kunskap, trygghet och 

arbetsro.

Undervisningen syftar till att eleverna inhämtar och 

utvecklar sina kunskaper, förmågor och värden i samtliga 

ämnen.

Elevernas måluppfyllelse

individuella utvecklingsplaner 

Pedagogernas utvärderingar av undervisningen 

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.

Elevens individuella utvecklingsplan

Tabell 17 Verksamhetsmål kunskapsutveckling i grundsärskolan

eller en kombination och/eller grundskolans ämnen. 
Eleverna följer rikets timplan för grundsärskolan. 

Grundsärskolan har elever vid Skäggebergsskolan, 
Östra skolan, Svensby skola och Fryxellska skolan. 

8.1 Kunskapsutveckling
All undervisning i grundsärskolan genomsyras av 
språkutvecklande arbetssätt och stort fokus ligger på 
att eleverna kontinuerligt ska stärka sin läs- och skriv-
utveckling.

Varje skola följer upp sina elevers måluppfyllelse 
och planerar undervisningen efter de utvecklings behov 
som blir tydliga genom måluppfyllelse, utvärder ingar 
och utvecklingssamtal. Varje elev har en individuell 
utvecklingsplan, där mål för skolarbetet och upplägg 
av det är tydliga. Eleverna är med stigande ålder del-

aktiga i att ta fram planen och deras eget ansvar för 
utbildningen ökar med ålder och mognad.

Ett särskilt utvecklingsområde läsåret 2018/2019 
var att ytterligare individanpassa de yngre elevernas 
undervisning. Lärarna använder praktisk matematik 
och metoder som räknehändelser, problemlösningar 
och lekar i undervisningen. Arbetet med språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt fortgick och metoder 
som sociala berättelser och samtal på grupp- och indi-
vidnivå var genomgående i ämnena.
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De äldre eleverna arbetade klassintegrerat i samt-
liga praktiska ämnen i enlighet med skolans inklu-
derande uppdrag, som vilar på styrkan i det delade 
lärandet. En blandning av teori och praktik genom-
syrade undervisningen, där digitalisering spelade 
en viktig roll. Pedagogerna i särskolan bildar arbets-
laget Galaxen tillsammans med lärare för en special-
pedagogisk del av skolan. I den senare går några få 
elever, som får stöttning för att återfå förtroende för 
vuxenvärlden och finna motivation för skolarbetet. 
Arbetslaget arbetar nära elevhälsa, modersmålslärare, 
skolledning och övriga pedagoger på skolan. Det anser 
att skolan har ett öppet och tillgängligt ledarskap och 
att delaktigheten är stor i hela skolan. Arbetslaget 
betonar det breda samarbetets betydelse för att elev-
erna ska kunna vara självklara i skolvardagen tillsam-
mans med sina grundskoleklasskamrater. 

Under senare år har samtliga lärare i grundsärsko-
lan tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. 
Det handlar om matematik- och språklyft samt språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för 
SKUA. Det bör ge utslag i form av ökad måluppfyl-
lelse på sikt. Enligt beprövad erfarenhet visar sig 
resultatet av sådana satsningar generellt efter en tid 
och inte i direkt anslutning till utbildningen. 

Resultat och upplevd kvalitet: Eftersom särskolan 
har få elever uppges inga jämförande tal, betyg eller 
andra jämförande parametrar. Inte heller på riksnivå 
finns mät- eller jämförbara underlag gällande exem-
pelvis meritvärde eller betyg. Nedan angivna resultat 
härrör från pedagogernas generella utvärderingar gäl-
lande alla elever vid de olika enheterna.

I varje elevs individuella utvecklingsplan beskrivs 
social utveckling och kunskapsutveckling. Därigenom 
blir resultat och utvecklingsbehov tydliga och kan lig-
ga till grund för pedagogernas och elevernas planer ing 
av undervisningen.

Eleverna har mött olika arbetssätt som stimulerat 
till nyfikenhet och lust att lära, vilket de visar i utvär-
deringar och utvecklingssamtal. Genom anpassningar 
och undervisning efter sin nivå och sitt sätt att lära har 
eleverna utvecklat sina förmågor i samtliga ämnen. 

Vid Fryxellska skolan har samtliga elever i 
grundsärskolan fått betyg i alla ämnen utom idrott 
och hälsa, där någon elev inte nått målet för simkun-
nighet. Någon elev har även nått målen för ett antal 
ämnen i grundskolan. 

De elever som läser inom ramen för tränings skolan 
studerar främst ämnesområden, vilket inte leder till 
betyg. Någon av dem har nått betyg inom ramen för 
grundsärskolan. Alla yngre elever nådde målen i 

matematik. Flera elever nådde betyg i flera ämnen 
enligt grundskolans mål för ett E.

Så kallad omvänd integrering pågick på alla stadier 
och har visat sig leda till goda resultat på såväl sociala 
som kunskapsmässiga områden. 

De äldre eleverna i grundsärskolan har fått svara 
på en elevenkät om trygghet och studiero. Resultatet 
visar att eleverna upplever sig trygga, att de blir sedda 
och hörda, att de får stöttning och har studiero. 

Analys: Genom de individuella utvecklingspla-
nerna blir resultat, utvecklingsbehov och mål tyd-
liga. Det underlättar planering på såväl individ- som 
gruppnivå, vilket med stor sannolikhet leder till elev-
ernas goda resultat och upplevda trygghet, trivsel och 
studiero. 

Pedagogernas utvärdering av årets arbete med 
taluppfattning och talförståelse visar att eleverna 
stärkt sin tilltro till den egna förmågan att använda 
matematiken i vardagen. I undervisningen har lärarna 
sett vikten av att visualisera matematiken genom att 
flytta den utomhus och till konkreta situationer i var-
dagen. Det har varit viktigt för elevernas lärande och 
visar sig genom en hög måluppfyllelse, menar de.

Resultaten och aktuell forskning tyder på att det 
systematiska arbetet med fokus på språkutvecklande 
arbetssätt sannolikt bidragit starkt till att elevernas 
måluppfyllelse fortsätter att vara god och ökar. Det 
avspeglar sig troligen även i elevernas högt upplevda 
kvalitet av trygghet, delaktighet, lärarstöd och stu-
diero. Även arbetet med digitalisering och blandningen 
av teoretiska och praktiska inslag i samarbete med 
andra elever på skolan, avspeglar sig positivt i den höga 
måluppfyllelsen och känslan av sammanhang.

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 visar att ett vidare integrerat 
arbete kan förväntas leda till högre måluppfyllelse och 
det i fler ämnen. 

8.2 Tillgänglig lärmiljö
Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få stöd efter behov och 
känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det handlar om en 
likvärdig skola, där alla ska kunna nå såväl sociala 
som kunskapande mål efter vars och ens möjligheter. 
Ord som bemötande och allas lika värde är centrala 
för en tillgänglig lärmiljö.
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MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Eleverna ska vara delaktiga i värdegrundsarbetet genom 

exempelvis framtagande av skolans årliga plan mot 

kränkande behandling (likabehandlingsplan).

Skolans utvecklingsarbete ska leda till att alla elever 

upplever hög kvalitet av utbildningen inom såväl sociala och 

inkluderande delar som ämneskunskaper. 

Undervisningen ska vara upplagd så att eleverna har 

möjlighet att nå betyg inom ramen för grundskolan i fler 

ämnen än praktisk-estetiska.

Måluppfyllelse

Individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtal 

Personalens reflektioner i vardagen  

Upplevd kvalitet

Eleverna får hjälp i skolarbetet.

Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning.

Eleverna har studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga.

Vuxna reagerar om någon elev far illa.

Skolenkäten

Tabell 18 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i grundsärskolan

Eleverna genomförde inte skolenkäten, utan svarade 
på frågorna genom skolans egna elevutvärderingar. 

Resultat och upplevd kvalitet: Utvärderingarna 
visar att eleverna har hög upplevd kvalitet av studiero 
och inflytande. De äldre eleverna har varit med sin 
grundskoleklass på mentorstid och i vissa praktiska 
och estetiska ämnen. De har genomfört ett antal stu-
diebesök och tagit del av verksamheter vid teater, café 
och idrottsanläggningar. De har även fått miljö- och 
naturupplevelser som korvgrillning, tipspromenad, 
orientering och Skogens dag vid Södra Viken. De har 
också besökt gymnasiesärskolan. För sitt aktiva arbete 
för miljö och hälsa fick grundsärskolan ett bidrag från 
Lions i Sunne på 10 000 kronor.

De äldre eleverna i grundsärskolan har fått svara 
på en elevenkät om trygghet och studiero. Svaren 
visar att eleverna upplever sig trygga, att de blir 
sedda och hörda, att de får stöttning och har studiero. 
Integreringen med skolans övriga elever fungerade 
mycket väl under året, enligt lärarna. Ingen elev blev 
utsatt för någon incident eller kränkning. Samarbetet 
mellan elever och personal kännetecknas av ömsesidig 
respekt och allas lika värde.

Utvärderingar bland de yngre eleverna och barnen 
visar att de har en hög upplevd kvalitet av trygghet 
och kamratskap.

Analys: Enligt forskning spelar kriterierna i tabel-
len ovan stor roll för att eleverna ska kunna ta till 
sig undervisning och nya kunskaper, vilket påver-
kar måluppfyllelsen. Elevernas högt upplevda kvalitet 
visar att de har goda möjligheter att nå hög målupp-
fyllelse.

Elevernas svar och målen de når, visar att arbetet i 
särskolegruppen och inkluderingen i klass fungerar på 
ett utvecklande sätt.

Resultat inom såväl kunskaps- som tillgänglighets-
fältet tyder på att samarbetet mellan särskolans pedago-
ger och ämneslärarna fungerar på ett utvecklande sätt. 
Det indikerar att ett vidare sam arbete i flera ämnen och 
aktiviteter kan leda till ännu högre måluppfyllelse.

Pedagogerna visar genom sin kvalitetsrapport 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 visar sig 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 på 
så sätt allt tydligare i grundskolan.
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8.3 Utvecklingsbehov 
och verksamhetsmål i 
grundsärskolan

Pedagogerna behöver ytterligare kunna stimulera 
lästräning och därigenom ge eleverna möjlighet att 
stärka sina kunskaper och nå högre måluppfyllelse. 
Arbetet med socialisering, delaktighet och elevernas 
eget ansvar måste fortgå och leda till ytterligare meto-
der, så att alla elever kan nå allt längre i sin utveckling 
individuellt och i grupp. 

I enlighet med skolans uppdrag och elevernas höga 
uppnåendemål i praktiskt estetiska ämnen är det vik-
tigt att lärarna fortsätter att hitta ämnesövergripande 
arbetsområden och arbetssätt, där teoretiska och prak-
tiska ämnen ingår, så att även inkluderande undervis-
ning i teoretiska ämnen blir möjlig. 

Pedagogerna ska fortsätta möta varje elev på hens 
nivå genom professionellt bemötande och arbetssätt 
som stödjer individens lärandeprocess och på så sätt 
leder till högre måluppfyllelse och upplevd kvalitet av 
undervisningen.

Eftersom skolan ska vara likvärdig, ska det vara 
möjligt för eleverna i särskolan att besvara skolenkä-
ten i dess helhet. Därför måste pedagogerna göra varje 

fråga tillgänglig för varje enskild elev och dokumen-
tera elevens upplevda kvalitet. 

Verksamheten har funnit goda vägar att se till att 
de studerandes utveckling och lärprocesser dokumen-
teras. Dokumentationen gör att det går att följa under-
visningens utveckling på individ-, grupp- och organi-
sationsnivå. Dokumentationen är en del av underlaget 
för huvudmannens kvalitetsrapport.

Skolorna behöver ytterligare utveckla samarbets-
former 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 bör kunna leda till att fler elever får 
betyg inom ramen för grundskolan. Att nå ett sådant 
mål kan bidra till högre självkänsla och bättre möjlig-
heter till arbete eller vidare studier.

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål for-
muleras samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas 
så att alla elever vid nästa utvärdering ska visa att de 
har god förståelse av vad de ska kunna för att nå kun-
skapskraven och att de känner att de får hjälp i skol-
arbetet, känner sig delaktiga i sin utbildning, upplever 
studiero på lektionerna, känner sig trygga och upple-
ver att vuxna reagerar om någon elev far illa.
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dokumentation och reflektionsprotokoll. På områ-
dena kunskapsutveckling och tillgänglig lärmiljö följs 
resultaten upp genom dokumentation, sammanställ-
ning av barnintervjuer och enheternas kvalitetsanaly-
ser.

Statistiken nedan visar svårigheterna att rekrytera 
behörig personal till fritidshemmen – en tydlig trend i 
hela riket. Sunne har dock en högre grad av högskole-
utbildad personal i fritidshemmen. Barngrupperna 
är något mindre i Sunne än i riket. Det beror på flera 
relativt små barngrupper på de mindre skolorna, 
där man för att hålla öppettiderna behöver lika stor 
personal grupp som skolor med större barngrupper.

9 Fritidshem

Samtliga kommunens F–6-skolor har fritidshem. 
Antalet inskrivna barn per enhet varierar mellan 
15 och 140. Fritidshem erbjuds i den omfattning som 
behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller stu-
dier, eller om eleven har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 

Läsåret 2018/2019 fortsatte fritidshemmen arbe-
tet med att lyfta fram och förtydliga uppdraget enligt 
skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. 
För att förstärka arbetet inrättades en tjänst som fri-
tidsutvecklare.

Utbildningen i fritidshemmet kvalitetssäkras, mål 
och resultat följs upp och noteras genom pedagogisk 

Fritidshem 2018 2017 2016 2015 Källa/kommentar

Antal invånare 6–12 år 976 944 974 919 Kolada

Barn 6–12 år inskrivna i 

fritidshem, andel (%) 53 54 50 50 Kolada

Riket, andel (%) 56 57 57 53 Kolada (2013–2015 alla kommuner, ovägt medel)

Årsarbetare 

med pedagogisk 

högskoleexamen, 

andel (%) 52,2 46,9 45,5 49,7 Kolada

Riket, andel (%) 37,1 39,1 42,4 47,3 Kolada

Inskrivna barn per 

årsarbetare 25,8 18,7 20,1 18,0 Kolada

Riket 20,5 20,6 21,2 21,4 Kolada

Kostnad, kr per 

inskrivet barn 

(kommunal 

verksamhet) 38 272 35 068 36 395 34 972 Kolada

Riket 39 283 33 375 32 324 iu Kolada

Tabell 19 Nyckeltal fritidshem 

Källa: Kolada.
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9.1 Kunskapsutveckling
Fritidshemmet ska genom ett utforskande och prak-
tiskt arbetssätt stimulera elevernas kunskapsutveck-
ling. Fritidshemmet ska vara ett komplement till för-
skoleklass och skola när det gäller att uppfylla de 
nationella målen. Huvudmannen har efter analyser 

av tidigare års resultat identifierat två utvecklings-
områden i språk- och kommunikation samt natur 
och samhälle. Uppföljningen sker genom enheternas 
egna kvalitetsanalyser, observationer, barnsamtal i 
samlingar, enskilt och i lek samt via personal
enkät och skolenkät. 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Eleverna i fritidshemmet utvecklar intresse för matematik 

och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang.

Eleverna i fritidshemmet utvecklar sitt talspråk så de får 

tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 

sammanhang och för olika syften. 

Eleverna använder matematiska begrepp i vardagen

Eleverna använder relevanta och ämnesriktiga ord och 

begrepp i kommunikation med sin omgivning

Upplevd kvalitet

Undervisningen i fritidshemmet ska väcka alla elevers lust 

att lära, intresse och nyfikenhet.

Andel föräldrar som angett alternativen Stämmer helt 

och hållet och Stämmer ganska bra på utsagan:

•  I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar 

mitt barns lärande 

Tabell 20 Verksamhetsmål kunskapsutveckling fritidshem

Resultat och upplevd kvalitet: Elevernas kommunika-
tiva förmågor har utvecklats. Eleverna kan i olika situa-
tioner samtala, föra fram egna tankar, åsikter och argu-
ment samt i ord beskriva upplevelser och aktiviteter. 

Eleverna visar att de utvecklat sin kommunikativa 
förmåga i olika sociala sammanhang, som vid kon-
flikter samt i lek och spel.

Eleverna använder matematiska begrepp i vardag-
liga situationer som vid exempelvis matlagning, 
undersökningar, spel och konstruktion.

I skolenkäten från 2018 anger 92 procent att fritids-
hemmet erbjuder aktiviteter som stimulerar barnets 
lärande och 88 procent av eleverna är nöjda med sin 
skola som helhet.

Analys: I reflektionsprotokoll visar pedagogerna 
verksamhetens och elevernas utveckling. Efter reflek-
tion och diskussion i arbetslagen har undervisningen 
anpassats efter elevernas utveckling och behov. På 
lång sikt ska arbetssättet och systematiken ge effekt 
såtillvida att resultaten på de nationella proven i fram-
förallt årskurs 3 förbättras. 

Lärarna i skolorna och fritidshemmen har på olika 
sätt getts möjlighet att gemensamt diskutera respek-
tive verksamhet i förhållande till den andra. I enlighet 
med forskning är diskussioner och kollegiala möten av 

stor vikt för all vidare kunskapsutveckling. Detta stra-
tegiska arbete förväntas leda till att verksamhet och 
arbetssätt utvecklas på sikt. 

Skolenkäten visar att en stor majoritet av föräld-
rarna upplever att fritidshemmet stimulerar bar-
nens lärande. År 2016 angav endas 51 procent samma 
sak. Verksamheten har lyckats bättre med att göra 
lärandet på fritidshemmen tydligare för föräld-
rarna. Samverkan mellan skola och fritidshem har 
stärkts ytterligare när det gäller att ta tillvara den 
kunskapsutveckling som sker på fritidshemmet. 
Fritidspersonalen har under läsåret i större utsträck-
ning deltagit i konferenser och samtal med lärare och 
elevhälsa. Pedagogerna menar att det har gett en större 
förståelse för varandras uppdrag och medverkat till en 
helhetssyn på barnens dagar.

Enligt pedagogernas redovisning har eleverna 
interagerat med varandra systematiskt och därigenom 
stärkt samarbetsförmågan. De menar att eleverna upp-
levt styrkan av att lära tillsammans och att det avspeg-
lar sig i såväl måluppfyllelse som trygghet och stu-
diero. Förmåga att samarbeta och lära tillsammans får 
ofta flera positiva effekter på både kort och lång sikt. 
Till exempel kan det spela stor roll för framtida arbete 
och sociala relationer.
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9.2 Tillgänglig lärmiljö
Majoriteten av eleverna i som börjar i förskole-
klass och fritidshem har gått i kommunens försko-
lor. Överlämningsrutiner finns för att skapa trygg-

het och förutsättningar för lärande och utveckling. 
Barngruppernas storlek och sammansättning utgör 
viktiga faktorer för resurstilldelning och planering av 
verksamheten.

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Den sociala relationen mellan elever och lärare är god.

Kränkande behandling ska inte förekomma. 

Undervisningen utgår från lek och skapande.

Personalenkät och observationer 

Skolenkäten

Upplevd kvalitet

Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns 

fritidshem.

Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns 

fritidshem.

Andel föräldrar som angett alternativen Stämmer helt 

och hållet och Stämmer ganska bra på utsagorna i 

skolenkäten.

Tabell 21 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i fritidshem

Resultat och upplevd kvalitet: I svaren på enkäten 
till vårdnadshavarna 2018 angav 96 procent att deras 
barn känner sig trygga i skolan, medan 80 procent 
uppgav att det inte finns elever på skolan deras barn är 
rädda för. Vidare uppgav 89 procent att de vet vem de 
ska vända sig till om en elev blivit kränkt, 86 procent 
ansåg att det framgår tydligt att skolan inte accepterar 
kränkande behandling och 78 procent att skolan arbe-
tar aktivt med att förhindra kränkningar. 

Av vårdnadshavarna ansåg 92 procent att lek och 
skapande får stort utrymme i verksamheten, medan 
53 procent angav att det finns möjlighet till vila och 
16 procent att de inte vet om så är fallet. 

Analys: Pedagogernas observationer och svaren på 
enkäter i kombination med elevsamtal visar att under-
visningen främjar elevernas lust att lära genom lek 
och skapande. Även om respondenterna i de olika 
enkäterna är få, kan man se att ett främjande arbete 
för att stärka elevernas motivation bedrivs i fritids-
hemmen. Fritidshemmen har lyckats i arbetet att för-
tydliga sin egenart, där lärande och utveckling genom 
lek och skapande kompletterar skolan. Upplevelsen av 
att ha kunskap om sitt barns utveckling och lärande i 
skolan ger förtroende och skapar goda relationer mel-
lan hem och skola. Även det är en del i det främjande 
arbetet.

Konfliktsituationer ger barnen möjligheter att med 
stöd av personalen träna på att uttrycka sina tankar, 
samt diskutera olika uppfattningar och tolkningar. 
Fritidshemmen arbetar med att utveckla sin kompe-
tens vad gäller konflikthantering. Vårdnadshavarna 
menar i hög grad att deras barn känner sig trygga i 
skolan och fritidshemmet. Skolornas och fritidshem-
mens aktiva arbete för att motverka kränkningar och 
arbetet med trygghet visade något lägre värden 2018 
än 2016. Området som lyfts i likabehandlingsplanerna 
är främst en osäker rastmiljö. Här är fritidspersonalen 
och Trivselprogrammet viktiga för att skapa trygghet 
för eleverna. Att värdegrundsarbetet på fritidshem-
met går hand i hand med skolans verksamhet i övrigt 
bidrar till ökad trygghet och studiero. 

Läsåret 2018/2019 intensifierades arbetet för att 
stärka och utveckla skolornas likabehandlings- och 
värdegrundsarbete samt det främjande och förebyg-
gande arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling. Hittills har strukturen i både planerna och 
arbetet förändrats på skolorna. Personalens begrepps-
förståelse och medvetenhet har ökat om de val som 
görs i verksamheten och hur undervisningen främ-
jar och förebygger diskriminering och kränkande 
behandling. Även elevernas delaktighet har ökat. 
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9.3 Utvecklingsbehov och 
verksamhetsmål i fritidshem

Det systematiska arbetet med kunskapsområdena 
behöver fortsätta för att det ska gå att upprätthålla 
utvecklingsarbetet. Fritidshemmen behöver utveckla 
kunskaper och kompetenser för att bedöma och analys-
era den egna verksamhetens förmåga till måluppfyl-
lelse. Kvalitetsindikatorer behöver 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 behöver fördju-
pas och förankras i verksamheten.

Utvecklingssamtalen behöver på ett tydligare 
sätt anknyta till verksamhets- och arbetsplansmål. I 
arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras 
samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas så att alla 

elever och vårdnadshavare vid nästa utvärdering ska 
visa att de har god förståelse av vad lärandet i fritids-
hemmet syftar till och att de känner sig inspirerade att 
utvecklas så långt som möjligt och stimulerade att lära 
sig mer. 

Genom bättre information och genom att ge vård-
nadshavare möjlighet att besvara enkäterna i samband 
med utvecklingssamtal eller vid andra möten kan 
svarsfrekvensen höjas. 

Om fritidshemmet håller hög kvalitet och gör det 
pedagogiska uppdraget tydligt, förbättras förutsätt-
ningarna för ökad måluppfyllelse. Verksamheten ska 
både ge eleverna god omsorg när föräldrarna arbetar 
eller studerar och erbjuda eleverna meningsfull fritid 
och stöd i utvecklingen. 
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10 Gymnasieskola 

Utbildningen i gymnasieskolan bygger på de nation
ellt fastställda styrdokumenten: skollag, gymnasieför
ordning, läroplan samt examensmål och ämnesmål. 
Sunne gymnasieskola är indelad i två separata enhe
ter, SG Broby och SG Södra Viken.

SG Broby bedrev läsåret 2018/2019 utbildning på 
tre nationella program: naturvetenskapsprogrammet 
(NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA), industri
tekniska programmet med inriktning driftsäkerhet 
och underhåll, inriktning produkt och maskinteknik 
(IN) samt en riksrekryterande profil: grafisk produk
tion (GP). Skolan bedriver också utbildning inom 

introduktionsprogrammen (IM), där framförallt språ
kintroduktionen hade ett stort antal elever.

Antalet elever från den egna kommunen var i tyd
lig majoritet.

SG Södra Viken är ett yrkesgymnasium och bedrev 
under läsåret utbildning på två nationella program: 
fordonsprogrammet med inriktning transport (FT) 
och naturbruksprogrammet med inriktning skog 
(NB). Samma program fanns för skolans gymnasie
särskola: fordonsvård och godshantering (FG), skog, 
mark och djur (SMD) samt naturbruksprogrammet 
med inriktning skog. Antalet elever från andra kom
muner var i tydlig majoritet.

Gymnasieskola 2018 2017 2016 Källa

Antal studerande i kommunal verksamhet i Sunne 460 497 457 Kolada

Andel elever med examen inom 3 år, lägeskommun 62,5 72,3 70,9 Kolada

Riket 65,9 66 65,2 Kolada

Andel elever med examen eller studiebevis inom 4 år, 

lägeskommun 81,9 87,4 79,8 Kolada

Riket 78,6 78,5 78,6 Kolada

Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning 58 55,1 59,2 Kommunblad (Skolverket)

Riket 82 81 81 Kommunblad (Skolverket)

Antal elever per årsarbetare 9,0 9,9 8,6 Kommunblad (Skolverket)

Riket 11,3 11,1 11,4 Kommunblad (Skolverket)

Kostnad per elev, hemkommun 148 739 141 631 147 860 Kolada

Riket 123 805 120 702 119 394 Kolada

Tabell 22 Nyckeltal gymnasieskolan
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10.1 Kunskapsutveckling
Under senare år har samtliga lärare i gymnasiesko
lan tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. 
Det handlar om matematik och språklyft samt språk 
och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för 

SKUA. Det bör ge utslag i form av ökad måluppfyl
lelse på sikt. Enligt beprövad erfarenhet visar sig 
resultatet av sådana satsningar generellt efter en tid 
och inte i direkt anslutning till utbildningen. 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt att 

de når, som lägst, betyget E i alla ämnen.

Samtliga studerande på högskoleförberedande program når 

examen.

Samtliga studerande på yrkesförberedande program når 

examen.

Genomsnittlig betygspoäng för elever med 

examen

Andel med examen 

Andel med studiebevis

Upplevd kvalitet

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

kunskapskraven. 

Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer.

Skolenkäten

Tabell 23 Verksamhetsmål kunskapsutveckling i gymnasieskolan

Provbetygspoäng SG Södra Viken 2019 2018 2017

FT NB FT NB FT NB

Matematik 1 a 7,5 8,9 8,8 3,9 7,3 8,7

Svenska 1 10,1 11,9 13,8 10,4 9,9 11,8

Engelska 5 10,1 8,8 8,6 9,3 10,3 9,3

Tabell 23 a Nationella prov SG Södra Viken

10.1.1 Nationella prov

Provbetygspoäng SG Broby 2019 2018 2017

IN/GP        SA NA IN/GP        SA NA IN/GP        SA NA

Matematik 1 a (IN/GP), mate

matik 2b (SA), matematik 4 (NA) 7,6 5,4 8,1 5,2 3,3 13,4

ingen 

uppgift 5,3

ingen 

uppgift

Svenska 1 (IN/GP), svenska 

3 (SA/NA) 7,9 12,3 12,3 8,3 14,2 14,2 7,9 12,1 12,1

Engelska 5 (IN/GP), 

engelska 6 (SA/NA) 11,8 15,3 15,3 11,9 14,8 14,8 11,3 14,8 14,8

Tabell 23 b Nationella prov SG Broby
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10.1.2 Betygspoäng och examen i 
gymnasieskolan

När det gäller gymnasieskolan används betygspoäng och 
examen som mått på kunskapsutveckling. Att under
söka alla ämnen var för sig är näst intill ogörligt, efter

Andel med examen per 

program

Genomsnittlig betygs

poäng för elever med 

examen

Genomsnittlig betygs

poäng för elever 

med examen eller 

studiebevis

2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Fordons och 

transportprogrammet (FT) 89 78,8 76,0 13,8 14,1 13,9 13,5 13,6 13,4

Riket FT Ingen 

uppgift 87,7 85,7

Ingen 

uppgift 13,2 13,1

Ingen 

uppgift 12,7 12,7

Naturbruksprogrammet (NB) 86 61,5 92,0 15,2 15,7 14,1 14,8 14,7 14,0

Riket NB Ingen 

uppgift 85,7 87,3

Ingen 

uppgift 14,4 14,1

Ingen 

uppgift 13,8 13,5

Industritekniska programmet (IN) 87 85,7 100 13,3 12,9 12,6 13,6 12,6 12,6

Riket IN Ingen 

uppgift 90,3 88,6

Ingen 

uppgift 13,2 13,1

Ingen 

uppgift 13,0 12,9

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 100 90,0 87,5 14,4 17,3 16,5 14,4 16,7 16,2

Riket NA Ingen 

uppgift 94,3 93,6

Ingen 

uppgift 16,2 16,1

Ingen 

uppgift 15,8 15,5

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 85,7 100 100 13,3 15,1 14,4 13,2 14,9 14,7

Riket SA Ingen 

uppgift 90,8 91,5

Ingen 

uppgift 14,8 14,7

Ingen 

uppgift 14,3 14,1

Tabell 24 Betygspoäng och examen i gymnasieskolan

Källa: Skolverket.

som olika inriktningar på programmen gör att det finns 
väldigt många ämnen. Rikets värden 2018/2019 blir till
gängliga under hösten.
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10.1.3 Uppföljning av nyckeltal, nationella 
prov, betygspoäng och examen

Under senare år har samtliga lärare i gymnasie skolan 
tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. Det 
handlar om matematik och språklyft samt språk 
och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för 
SKUA. Det bör ge utslag i form av ökad måluppfyl
lelse på sikt. Enligt beprövad erfarenhet visar sig 
resultatet av sådana satsningar generellt efter en tid 
och inte i direkt anslutning till utbildningen. 

Resultat och upplevd kvalitet: Nyckeltalen visar att 
andelen anställda med pedagogisk högskole utbild ning 
sjunkit på SG Broby, men ökat på SG Södra Viken.

Kostnaden per elev var högre för elever som är 
folkbokförda i Sunne jämfört med riket. 

Andelen elever per årsarbetare var fortfarande 
lägre än i riket, även om andelen ökade i Sunne 2019. 
Ökningen skedde vid SG Södra Viken, där elev talet 
gick från 3,1 till 5,8 per årsarbetare. Ökningen berodde 
på fler lektioner i helklass i gymnasiegemensamma 
ämnen och ökad ämnesintegrering mellan gymnasie
gemensamma ämnen och karaktärsämnen. Det ren
derade utökade medel till skolan. Därigenom kunde 
lärarresursen, särskilt i engelska, genomföras. 

Andelen elever med examen inom tre år ökade 
markant vid SG Södra Viken och delvis vid SG Broby. 

Med ett maxvärde på 20 provbetygspoäng på natio
nella prov är värdena i matematik fortfarande låga 
eller mycket låga i samtliga kurser. Anmärkningsvärt 
låga var de på det naturvetenskapliga programmet i 
matematik 4. På industriprogrammet och samhälls
vetenskapsprogrammet ökade poängen, medan de 
sjönk något på fordons och transportprogrammet.

Värdena i svenska sjönk tydligt på samtliga pro
gram, vilket är anmärkningsvärt med tanke på arbetet 
med språk och kunskapsutvecklande förhållningssätt.

Värdena i engelska är relativt höga utom i eng
elska 5 på NB, där värdet var under 10, vilket är en 
minskning sedan 2018. På fordons och transportpro
grammet samt naturvetenskaps och samhällsveten
skapsprogrammen ökade poängen, tydligast på for
donsprogrammet.

Andelen elever med examen ökade på alla program 
utom samhällsvetenskapsprogrammet, där den sjönk. 
Ökningen på fordons och transportprogrammet och 
naturvetenskapsprogrammet är tydlig, allra tydligast 
på naturbruksprogrammet.

Intressant och viktigt att beakta är att den genom
snittliga betygspoängen för elever med examen minsk
ade på alla program utom på det industritekniska pro
grammet, där den ökade.

En parameter som lyfts av lärarna vid de båda skol
orna, är att eleverna i låg grad använt tiden för läx
läsning. De elever som gjorde det utvecklades och 
fick betyg i ämnen de inte haft det i tidigare. Skolan 
har arbetat strategiskt med att motivera eleverna att 
komma till skolan och delta i undervisningen. Det 
gav utfall i form av minskad frånvaro, särskilt när det 
gällde de nyanlända eleverna.

Relativt många elever har behövt stöd under sina 
studieår. Vid SG Broby konstaterar skolledningen att 
för att eleverna skulle klara studierna vid naturveten
skaps och samhällsvetenskapsprogram men krävdes 
mycket extra tid och resurser. Naturvetenskapseleverna 
lyckades väl, men några samhällsvetenskapselever 
kommer att läsa ett fjärde år för att nå gymnasieexa
men. Frågan om att starta ett program, som inte skulle 
kräva lika omfattande studier och som skulle kunna 
passa fler diskuterades under året.

Ett beslut fattades om att bygga nya lokaler till 
det industritekniska programmet. Med de nya lokal
erna hamnar alla utbildningar på samma område, vil
ket gör samarbete och samläsning med andra program 
möjliga på ett annat sätt än tidigare. Samarbetet med 
näringslivet ökade genom planprocessen för bygget, 
bland annat i dialogen angående industrins önskemål 
om elevernas kvalifikationer. Inflyttningen i de nya 
lokalerna planeras till januari 2020. Industriföretagen 
i Sunne har erbjudits att delta i ett samarbetsav
tal mellan Teknikcollege Sunne och kommunen. 
Ett nära samarbete med skola och näringsliv är vik
tigt och utgör ett starkt stöd för utvecklingen av 
Teknikcollege. Målet är att ge eleverna en bra utbild
ning i linje med vad det lokala näringslivet efter
frågar, så att de kan bli anställningsbara medarbe
tare i framtiden, men också för att de ska få en bra 
grund för fortsatta studier. Med ett väl utvecklat sam
arbete ges eleverna möjlighet att få insikt och kun
skap i företagande och i hur arbetslivet fungerar. 
Genom samverkan kan eleverna utveckla ett entrepre
nöriellt förhållningssätt och näringslivet få förståelse 
för skolans arbetsmetoder och ungdomarnas intres
sen. Samarbetet med skola och näringsliv sker efter de 
kriterier som gäller för Teknikcollege Sunne och som 
utgör kvalitetsmål och följs upp regelbundet.

Statistik för de fem introduktionsprogrammen 
på SG Broby ingår inte i någon tabell ovan. Vid läs
årets slut i juni 2019 var 264 elever inskrivna vid 
skolan. Av dem var 101 (38,3 procent) inskrivna på 
något av introduktionsprogrammen. Vid läsårets 
start var det 271 elever, varav 106 (39,1 procent) på 
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introduktionsprogram. Det är många, men ändock en 
minskning jämfört med föregående läsår (46,5 pro
cent).

Fördelningen mellan introduktionsprogrammen 
var: språkintroduktion 74 elever vid skolstart, 69 vid 
skolavslutningen, programinriktat individuellt val 7 
respektive 7 elever, yrkesintroduktion 9 respektive 
10, individuellt alternativ: 16 vid skolstart och 15 vid 
avslutningen.

Att grundskolan har en så hög andel elever som 
inte är behöriga till ett nationellt program innebär 
med nödvändighet att resurserna till elever i behov av 
anpassningar och särskilt stöd är omfattande och inne
bär en ökad kostnad för att skolan ska kunna bedriva 
en god och kvalitativ verksamhet.

De flesta eleverna vid språkintroduktionen når inte 
behörighet till något nationellt program. Det indikerar 
att eleverna behöver längre studietid och att de saknar 
tillräckliga kunskaper i svenska. 

Sunne kommun har valt att medverka i ESF
projektet IMprove, vars övergripande syfte är att 
utveckla användbara och verksamma modeller som 
underlättar för unga nyanlända att komma vidare från 

introduktionsprogram, i synnerhet språkintroduktion, 
till vidare studier eller arbete.  

En majoritet av eleverna på introduktionsprogram
met språkintroduktion (IMSPR) omfattas av den nya 
gymnasielagen. Ett problem är att majoriteten av dem 
blivit kvar i IMSPR i brist på utbildningsvägar anpas
sade till deras skolbakgrund, intressen och förmågor. 
Eleverna bedöms behöva mer tid för undervisning i 
framför allt svenska som andraspråk och samhällskun
skap. Vidare behöver de coachning i studieteknik för 
att klara av en yrkesutbildning på komvux, där själv
studier överväger. Målet är att skolan ska kunna ge rätt 
vägledning, stöd och utbildning, så att ungdomarna 
snabbare kan gå vidare från introduktionsprogrammet 
till annan utbildning eller etablering i arbetslivet.

SG Södra Viken har inget introduktionsprogram. 
Platser på yrkesintroduktion efterfrågas ständigt, 
men med det höga söktryck som råder där, finns inte 
utrymme i de ordinarie klasserna. 

Analys: Att antalet elever per årsarbetare är låg i 
jämförelse med riket, beror delvis på det relativt låga 
antalet gymnasieelever på de studieförberedande pro
grammen. Vidare spelar det stor roll att vissa delar 
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av utbildningen på de yrkesförberedande program
men endast kan genomföras med en eller två elever 
åt gången, till exempel utbildning i förarhytt eller vid 
vissa maskiner. Det leder till högre kostnad per elev, 
men bidrar troligtvis till den höga genomströmningen. 
Trots att antalet elever per årsarbetare har ökat vid SG 
Södra Viken, har även genomströmningen ökat mar
kant. Man kan dra slutsatsen att små elevgrupper inte 
i sig gynnar lärandet och måluppfyllelsen. Det ökade 
ekonomiska utrymmet genom fler elever per årsarbet
are har gjort att två lärare kunnat vara med i engelsk
undervisningen två av tre lektioner i veckan. Att vid
are utveckla engelskundervisningen var ett tydligt mål 
för läsåret och insatsen bidrog till högre måluppfyl
lelse i ämnet generellt. 

Ett av årets utvecklingsmål var att genomföra tre 
ämnesintegrerade arbetsområden. Arbetet sågs som 
så fruktsamt och inspirerande att det utökades till fyra 
områden. De positiva effekterna var flera; en att elev
erna nådde högre betyg än föregående läsår. Arbetet 
vidareutvecklas nästa läsår med utmaningen att inte
greringen ska vara märkbart fruktbar och inte utgöra 
målet, utan medlet, för ett bättre resultat. 

Att en hög andel elever på introduktionsprogram
men saknar behörighet till nationella program och 
att måluppfyllelsen sjunkit i två av de nationella pro
grammen, kan innebära att det är nödvändigt att för
ändra undervisningssätt och resursfördelning. De 
flesta eleverna kommer från Sunne kommun. Det är 
mycket viktigt för samtliga rektorer att fortsätta det 

kollegiala lärandet, för att kunna förstå hur eleverna 
ska nå högre mål tidigt under sin skolgång. Ett pro
gram, där eleverna klarar av studierna utan extra tid 
och studieår och som kan locka elever som annars 
riskerar att hoppa av sina studier eller inte söka 
någon utbildning alls, behöver diskuteras vidare. 
Programmet bör kunna leda till arbete eller vidare 
studier efter gymnasieexamen.

De relativt låga betygspoängen på nationella prov i 
matematik, menar skolorna till viss del beror på elev
ernas bristande förkunskaper i ämnet och på en låg 
självkänsla i förhållande till ämnet. I provsituationer 
spelar låg självkänsla stor roll för flera elever, som i 
många fall klarar bättre att visa sina kunskaper munt
ligt. De flesta elever når betyget E på sina kurser, 
eftersom de nationella proven endast visar en del av 
deras förmågor och kunskaper. En slutsats SG Södra 
Viken drar av skillnaden mellan provresultat och 
betyg, är att undervisningen i matematik på yrkespro
grammen i hög grad består av praktisk matematik, 
exempelvis i skogen vid timmervältor och på övnings
plan med lastvikter. 

Provbetygen i svenska har sjunkit på samtliga pro
gram. Lärarna ser tydligt att de måste hitta andra sätt 
att arbeta tillsammans med eleverna för att stimulera 
dem till läsning generellt. De anser att utbildningen i 
språk och kunskapsutvecklande arbetssätt ger dem 
verktyg för att komma vidare. Att utöka ämnes integrer
ing med karaktärsämnena på de yrkesförberedande 
programmen kan vara ett sätt att vidareutveckla under
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visningen. SG Södra Viken har goda erfarenheter, som 
lärarna vid SG Broby kan ta del av och utgå från. Ett 
sådant arbetssätt gäller för samtliga gymnasiegemen
samma ämnen och karaktärsämnen på alla program.

Att läxläsning kan vara ett sätt att ge elever mer tid 
och stötta dem på individnivå, verkar tydligt på båda 
skolorna. Att eleverna inte ser det som en möjlighet 
att nå högre mål är problematiskt och det är viktigt att 
föra samtal med varje elev om det.

Undervisningen på de yrkesförberedande program
men vid SG Södra Viken samplanerades och genom
fördes med mer integrering mellan teori och prak
tik än det var tänkt inför läsåret. Pedagogerna menar 
att det stimulerade eleverna och gjorde det intressan
tare och enklare att nå högre måluppfyllelse i de inte
grerade ämnena, varav engelska är ett. Andelen elever 
vid naturbruksprogrammet med examen ökade avse
värt. Att det blev möjligt för dem att förstå helheter 
och delar liksom samband mellan teori och praktik 
tros ha spelat stor roll.

Många elever från de yrkesförberedande program
men har ett arbete att gå till direkt efter avslutade stu
dier. Det kan bidra till att intresset för en examen 
är lägre. Skolorna menar att dessa elever behöver 
stimuleras och stöttas tidigt i studierna, för att de ska 
se vikten av att nå examen. Andelen elever med exa
men har dock ökat vid samtliga yrkesförberedande pro
gram. Samarbetet med näringslivet genom programråd 
och Teknikcollege utvecklades i positiv riktning under 
året. Näringslivet påtalar tydligt vikten av att eleverna 
tar examen och industrins engagemang för elevernas 
utbildning har ökat markant. En fond har inrättats där 
industrier och kommunen satsar medel för att köpa in 
utrustning till industriprogrammet och till vidareut
veckling för både elever och personal, till exempel när 
det gäller digitalisering. Allt positivt samarbete smittar 
av sig på pedagoger, ledning och ytterst eleverna. 

Alltfler nyanlända elever studerar på de nationella 
programmen vid SG Broby. Det innebär bland annat 
ett större behov av studiestöd av olika slag. Det hand
lar till största delen om språk och undervisningen blir 
alltmer språk och kunskapsutvecklande, vilket ses 
gynna alla elever. Under våren kunde lärarna välja en 
av fem moduler i Skolverkets lärportal. De valde mel
lan Läsa och skriva text av vetenskaplig karaktär, 
Lässtrategier för ämnestexter, Språk i matematiken, 
Språk i yrkesämnen och Språk- och kunskapsutveck-
lande arbete. Skolledningen noterar att arbetet var 
uppskattat och ledde till utveckling på olika områden.

Trots all positiv utveckling har alltså den genom
snittliga betygspoängen för elever med examen sjunkit 

vid samtliga program utom det industritekniska. 
Eleverna når fler betyg, men inte högre betyg generellt. 
En slutsats som går att dra är att högre meritvärde inte 
behöver betyda att fler elever klarar gymnasie examen, 
vilket kan tyckas bör korrelera.

Skolornas statistik visar en delvis ökad skolnär
varo, vilket varit en viktig del av det systematiska 
kvalitetsarbetet under året. Vikten av att vara del av 
ett sammanhang avspeglar sig i elevernas mående 
och möjligheter att nå målen genom att tillgodogöra 
sig undervisningen. Det gäller särskilt nyanlända 
elever, men inte endast. Att fortsätta samarbeta med 
Värmlands Nya, elevhälsan och huvudmannens verk
samheter i individ och familjestöd ses som viktigt 
och utvecklande. En annan viktig parameter när det 
gäller nyanlända elever som studerat på introduktions
programmet språk, är oron runt den så kallade gym
nasielagen och möjligheten att få stanna i landet och 
studera vidare på gymnasiet. Flera av eleverna passe
rade åldern för rätten att börja studera vid ett natio
nellt program och ett samarbete med komvux och 
yrkesvux har inletts. Flera av eleverna har fortfarande 
låg måluppfyllelse i svenska som andraspråk och får 
fortsätta på introduktionsprogrammet hösten 2019, för 
att öka sina möjligheter att ta till sig undervisning vid 
komvux och yrkesvux med start våren 2020.

Vid SG Södra Viken har del av utvecklings arbetet 
fokuserat på hur mentorsuppdraget och arbetslags
organisationen kan stödja kunskapsutvecklingen. 
Från och med i år följs elev och mentor åt alla tre 
gymnasie åren. Det ska ge stabilitet och trygghet för 
eleven och möjlighet för mentorn att följa och stödja 
eleven hela studietiden. En förstärkt stödmentorsorga
nisation startades för årskurs 1 för att verka för trygg
het och studiero så tidigt som möjligt i utbildningen.

Mentors roll och mentorstiden har utvecklats och 
arbetslagen följer årshjulet med att behandla diskrimi
neringsgrunderna vid fastställda tider. Det vardagliga 
värdegrundsarbetet pågår ständigt och under all skol
tid, såväl undervisning som fritid.

Lärarna vid SG Södra Viken arbetade också 
med metoden Texttriangeln eller Cykeln. Metoden 
har olika namn beroende på om den kommer från 
Läslyftet eller SKUA, men syftet är detsamma – att 
medvetandegöra tydligt och konkret för eleverna hur 
de ska göra och varför. 

Det sista utvecklingsmålet som SG Södra Viken 
satte upp inför läsåret var att vidareutveckla det digi
tala arbetssättet. Tanken var att få till ett mer virtuellt 
klassrum. Det uppnåddes delvis genom Teams. Skolan 
står i början av detta och det finns mer att utveckla.
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10.2 Tillgänglig lärmiljö i 
gymnasieskolan

Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få det stöd de behöver 
och att de ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det 
handlar om en likvärdig skola, där alla ska kunna nå 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Skolans utvecklingsarbete ska leda till att alla elever upplever 

hög kvalitet i utbildningen inom såväl sociala och inkluderande 

delar som ämneskunskaper och visa värden högre än 8.

Resultaten på skolenkäten ska leda till särskilt utvecklingsarbete 

runt de frågeställningar som visar ett värde under index 8.

Eleverna ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet utifrån 

enkätsvaren via exempelvis framtagande av skolans årliga plan 

mot kränkande behandling (likabehandlingsplan).

Skolenkäten 

Upplevd kvalitet

Eleverna får hjälp i skolarbetet.

Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning.

Eleverna har studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga.

Vuxna reagerar om någon elev far illa.

Skolenkäten

Tabell 25 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i gymnasieskolan

10.2.1 Uppföljning av tillgänglig lärmiljö

Resultat och upplevd kvalitet: Inför utvärderingen 
av årets skolenkät fanns ett problem, då jämförbara tal 
endast kommit från årskurs 1 till huvudmannen för 
SG Södra Viken. Leverantören har haft problem med 
det digitala systemet och jämförelser mellan åren för 
årskurs 2 går inte att göra.

Istället för att införa en ny parameter föredrar huvud
mannen att presentera kommentarer med utgångspunkt 
från sammanräkningar och analyser av resultat som 
skolledning, personal och elever genomfört.

Vid SG Södra Viken fick samtliga frågeområden 
högre utfall än förra året. Områdena Mina lärare för-
klarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 
och Jag känner mig trygg i skolan höjdes båda med 
drygt 1 poäng och ligger på ett värde över 8 poäng, 
det senare på 9,5 poäng. Även De vuxna på skolan 
reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt 
ligger över 8 poäng.

Området På lektionerna är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skol-
uppgifter sjönk till 6,8 poäng. 

Under året genomförde skolan flera förändringar 
och vissa kan antas spela stor roll för utfallet på skol

enkäten. En ny mentors och arbetslagsorganisation 
sjösattes vid läsårets start. Den innebär att eleverna 
har samma mentor alla tre åren och att arbetslagen 
följer eleverna från årskurs 1 till studenten. Det ger 
trygghet för eleverna och en säkerhet för skolan att ha 
ansvar för varje enskild elevs studieplan genom hela 
gymnasietiden.

Mentorstiden har samma innehåll fastlagt för alla 
klasser. Där sker klassråd och värdegrundsarbete 
enligt årshjulet där likabehandlingsplanen, diskrimi
neringsgrunderna och ordningsreglerna problematise
ras och diskuteras. Lärarna aktualiserar en diskrimi
neringsgrund varje månad och väver in betydelsen av 
den i undervisningen. 

Lärarna fortsatte utveckla och driva språk och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Utvecklingen drevs 
av SKUAhandledarna för gymnasiet. De handledde 
lärarlagen på konferenstid under läsåret. Pedagogiska 
arbetssätt utvecklades som lärarna delgav varan
dra genom erfarenhetsutbyte mellan arbetslagen. 
Ämnesintegreringen mellan gymnasiegemensamma 
ämnen och yrkesteoretiska ökade, vilket upplevdes 
stimulerande och resultathöjande för eleverna.

såväl sociala som kunskapande mål efter vars och ens 
möjligheter. Ord som bemötande och allas lika värde 
är centrala för en tillgänglig lärmiljö.
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Resultaten för årskurs 2 från SG Broby kom väldigt 
sent och endast skolledningen har kunnat dra slutsat
ser och göra analyser. Arbetet tas upp till hösten igen, 
så att både pedagoger och elever blir delaktiga. 

Frågeområdena fick högre utfall än förra året, utom 
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer och Jag 
känner mig trygg i skolan. Det sistnämnda ligger på 
8 poäng och det förra på 5,4 poäng. De områden som 
ökade mest var Mina lärare hjälper mig i skolarbetet 
när jag behöver det, 8,4 poäng, Mina lärare förklarar 
vad vi ska göra i skolarbetet så jag förstår, 7,9 poäng 
och De vuxna på skolan reagerar om de får reda på 
att en elev blivit kränkt, 7,7 poäng.

Skolan konstaterar att många av de områden som 
prioriteras på huvudmannanivå visar positiva resul
tat. När resultatet för eleverna vid språkintroduktio
nen läggs till, stiger genomgående skolans index, vil
ket understryker att de nyanlända eleverna är mycket 
nöjda med sin skolgång.

Förutom resultatet på skolenkäten ligger varje lära
res kursutvärdering till grund för områdets resultat. 
Kursutvärderingarna visar generellt positiva resultat, 
men det finns kurser som avviker negativt. Det kan 
bero på flera saker, men gemensamt är att det hand
lar om brist på studiero och delaktighet samt upplevel
sen av brist på stimulans. Generellt är resultaten från 
kursutvärderingarna mer positiva när det gäller frågor 
om fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt delaktig

het och ansvar, än motsvarande frågeområden i sko
lenkäten. 

Ett område som hör ihop med ovanstående och 
handlar om tydlighet och struktur, är hur skolan arbe
tar med och möter elever med neuropsykiatriska funk
tionsvariationer som har särskilda behov. Skolan kon
staterar att den arbetsplatsförlagda tiden för elever vid 
yrkesförberedande program måste vidareutvecklas när 
det gäller struktur och tydlighet. Detsamma gäller för 
gymnasiearbetet. Gemensamt för dessa områden är att 
det läggs ett större ansvar på den enskilde eleven, som 
förväntas och behöver kunna ta fler egna initiativ än 
vid lärarledd undervisning.  

Två andra områden som skolan behöver utveckla 
och förändra är stimulans och studiero. På området 
stimulans avviker dessutom elevernas uppfattning 
tydligt från lärarnas, vilket bör diskuteras mer. 

Det är likaså viktigt att diskutera vidare på skol
orna det låga värdet (6,4) för Skolarbetet stimulerar 
mig att lära mig mer i relation till lärarnas 9,6 poäng 
för Jag försöker inspirera mina elever att utvecklas så 
långt som möjligt. På övriga områden har elever och 
lärare i stort samma värden.

Uppgifter för personal togs fram på gruppnivå, 
eftersom rektorerna till största delen arbetar tillsam
mans med personalutveckling och underlaget därför 
bör belysas ur ett helhetsperspektiv. 
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Analys: Upplevd trygghet, vuxnas ansvar vid 
kränkning och stöttning i skolarbetet är viktiga bygg
stenar i den sociala utvecklingen och underlättar för 
eleverna att utveckla förmågor och kunskaper. Svaren 
eleverna ger och målen de når, visar att skolvardagen 
fungerar bra som helhet.

På små skolor råder ofta en familjär stämning, 
vilket kan bidra till att eleverna känner sig trygga. 
Möjligheten att bli sedd och lyssnad på är viktig. 
Skolledarna och den övriga personalen vittnar om 
närheten mellan elever och personal vid gymnasie
skolorna i Sunne och menar att den spelar roll för 
elevernas upplevelse av trygghet.

I takt med att antalet elever som behöver extra 
anpassningar och särskilt stöd ökar, måste skolan hitta 
nya vägar att stimulera och utmana eleverna med höga 
förväntningar på alla. En del av orsaken till att elev
erna inte känner att skolarbetet stimulerar dem att 
lära sig mer, kan vara att de inte känner att de vuxna 
har höga förväntningar på dem. Eftersom elever och 
lärare skattar området mycket olika, är det viktigt att 
begreppet stimulans problematiseras av både skolled
ning och personal tillsammans med eleverna. Lärarna 
behöver ta reda på vad som stimulerar eleverna och 
hur undervisningen kan anpassas på grundval av elev
ernas önskemål. Med ett gemensamt arbete kan även 
värdena närma sig varandra för områdena På lektio-
nerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt 
vi ska arbeta med olika skoluppgifter respektive Jag 

låter mina elever vara med och påverka arbetssätten 
i undervisningen. Det faktum att andelen elever med 
gymnasieexamen har ökat, gör det problematiskt att 
förstå skillnaden mellan elevernas och lärarnas värde
ring av området stimulans. 

Värdena på skolenkäten ökade mer vid SG Södra 
Viken än vid SG Broby. Även examensutfallet ökade 
mer vid SG Södra Viken. Det kan förklara att elev
erna vid SG Södra Viken skattade områdena högre. 
Andelen elever med gymnasieexamen är dock högre 
vid SG Broby än vid SG Södra Viken sedan en tid till
baka. Slutsatsen kan vara att utvecklingsarbetet vid 
SG Södra Viken fått ett annat genomslag än det vid 
SG Broby. Eftersom skolorna är olika när det gäller 
programinriktning och arbetsmiljö, är det inte så kon
stigt att utfallen på enkäter och utvärderingar skiljer 
sig åt.

Huvudmannens vidare utveckling av det systema
tiska kvalitetsarbetet ska göra rektorernas och enhe
ternas mål tydligare när det gäller samarbetet mel
lan pedagoger och elever. Det bör leda till ännu högre 
måluppfyllelse och känsla av sammanhang. 

10.3 Utvecklingsbehov 
och verksamhetsmål i 
gymnasieskolan

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 
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lärarlegitimation, vilket tros leda till en högre målupp
fyllelse och kan få fler elever att ta examen efter tre år, 
både vid studie och yrkesförberedande program. Det 
visar bland annat förhållandet att fler elever tog exa
men vid SG Södra Viken, sedan andelen lärare med 
pedagogisk högskoleutbildning ökade. Elever med 
gymnasieexamen har större möjligheter att studera 
vidare och få arbete, vilket är viktigt både för indivi
den, kommunen och samhället i stort. 

Kommunen vill vara attraktiv för alla och att 
kunna erbjuda hållbara gymnasieprogram är ett lång
siktigt mål. Fler elever måste söka till de program som 
erbjuds idag, eller så måste skolorna ändra sitt pro
gramutbud. Att ha lärare med adekvat utbildning och 
legitimation kan vara ett sätt att få ungdomarna att 
vilja studera i Sunne. Det är mycket viktigt för kom
munen att marknadsföra utbildningarna för att locka 
såväl elever som personal. Huvudmannen ska arbeta 
för att göra utbildningarna attraktivare för både per
sonal och studerande läsåret 2019/2020. En tjänst som 
informatör och marknadsförare inrättades vid gymna
sieskolorna under läsåret och samarbetet med studie 
och yrkesvägledarna på gymnasiet och högstadiet for
merades. Samarbetet ska fortsätta utvecklas och tros 
kunna leda till att gymnasieskolorna i Sunne ökar sin 
attraktivitet.

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formu
leras samt förhållnings och arbetssätt beskrivas med 
utgångspunkt från att alla elever vid nästa utvärdering 
ska visa att de har god förståelse av vad de ska kunna 
för att nå kunskapskraven och att de känner sig inspi
rerade att utvecklas så långt som möjligt, stimulerade 
att lära sig mer och att de är med och påverkar på vil
ket sätt de ska arbeta med skoluppgifterna. 

Målet med allt utvecklingsarbete i skolan är att alla 
elever ska nå målen i samtliga ämnen och nå examen 
inom tre eller fyra år. Det genomsnittliga meritvärdet 
ska öka på både yrkes och studieförberedande pro
gram och vara högre än rikets snitt.

För att eleverna på yrkesförberedande program 
ska nå målen i högre grad, är det centralt att vidare
utveckla arbetet med att stimulera dem till studier, 
få dem att känna sig mer delaktiga och öka samarbe
tet mellan lärare i teoretiska och praktiska karaktärs
ämnen. Det är viktigt att eleverna kan sätta in sin 
utbildning i större sammanhang och se hur delar spe
lar roll för helheter. Samarbetet med de olika yrkes
branscherna är betydelsefullt och programråden behö
ver fortsätta med formativa samtal runt utbildning och 
examen.

Arbetet med språk och kunskapsutvecklande 
arbetssätt fortgår och vidareutvecklas genom sko
lornas utvecklingsgrupper. Arbetet har ändrat form 
och nya och andra tankar finns inför nästa läsår. Det 
gångna läsåret nådde fler elever gymnasieexamen och 
skolorna tycker sig kunna påvisa det språk och kun
skapsutvecklande arbetets betydelse för det. Alltfler 
pedagoger gör metoden till en del av sin planering och 
deras ändrade förhållningssätt till olika ämnen och 
lärande märks tydligt. Skolledarna uppmärksammar 
att arbetssättet inspirerar lärarna och att det är viktigt 
att hålla arbetet igång.

Mentorskapet på SG Södra Viken förändrades 
och utvecklades. Det har lett till större trygghet och 
inspir ation för eleverna och samplanering av praktiska 
och teoretiska ämnen. Lärarna arbetade strategiskt 
med att få eleverna att bli medvetna om hur och var-
för de ska göra uppgifter. Det är ett sätt att få eleverna 
att arbeta med sin förståelse av hur de lär. Elevernas 
delaktighet i utbildningen är viktig för stimulans och 
lärande, varför det här arbetet ska fortsätta och vida
reutvecklas. Läsårets utfall och tankarna inför fram
tiden gör att det kollegiala lärandet skolledare emellan 
är väsentligt för den fortsatta utvecklingen vid samt
liga program. 

Forskning pekar på att mentorsrollen blivit vikti
gare i skolans verksamhet. Det coachande upp draget 
blir allt tydligare, både när det handlar om studier, soc
iala samspel, mående och framtidstankar. Det är en del 
av den inre organisationen som behöver belysas ytter
ligare. Det är viktigt att ta del av aktuell forskning 
för att hitta utvecklande former för arbetet och sprida 
det inre goda arbetet till skolledarna i kommunen. 
Skolorna har påbörjat en kartläggning av relationerna 
mellan elever och vuxna genom sitt strategiska arbete 
med mentorskap och ökad trygghet. Utgångspunkten 
är ett relationellt ledarskap i parallellprocess med led
ning, pedagoger och elever. Arbetet ska vidareutveck
las och huvudmannen kommer att följa det och ta del 
av resultat under resultatdialoger och medarbetarsam
tal samt genom måluppfyllelse och skolenkäten i slutet 
av nästa läsår.

Ett samarbete med SPSM har initierats. Det är 
tänkt leda till fortbildning för att öka skolledarnas 
och pedagogernas förståelse av neuropsykiatriska 
variationer.

Beslutet att bygga nya lokaler till det industri
tekniska programmet har utvecklat samarbetet mel
lan näringslivet och skolan mycket positivt. Arbetet 
ska utvecklas ytterligare genom programråd och 
Teknikcollege. Genom huvudmannen har en person 
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haft ett särskilt uppdrag att arbeta tillsammans med 
lärarna och näringslivet med utgångspunkt från de 
nya lokalerna och industrins kompetensbehov. Nya 
arbetssätt och annan förståelse av lärande vidare
utvecklas nästa läsår. När lokalerna står klara i januari 
2020, väntar mycket nytt för både elever och personal 
när det gäller ämnesmetodik och arbetsmiljö.

För att nå en högre grad av inkludering, behöver 
skolorna utveckla arbetet med individ och gruppnära 
anpassningar av verksamheten, där lärare och elev
hälsa blir huvudaktörer. Från höstterminens start 2019 
återgår elevhälsan till skolans ansvar. Samarbetet mel
lan skolan och individ och familjestöd ska fortsätta 
utvecklas. Delvis nya former utarbetas av elevhälsans 
enhetschef och ansvarig skolchef. Ett tydligt utveck
lingsarbete är former för ökad skolnärvaro. Att göra 
elevhälsan mer tillgänglig för eleverna genom ett star
kare främjande och förebyggande arbete är viktigt, vil
ket forskning visar gynnar elevernas måluppfyllelse.

Studieresultaten och hur eleverna upplever arbets
miljö och påverkansmöjligheter visar att täta format
iva 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, samtidigt som de måste 
inspirera dem att vilja och kunna göra sig mer delak
tiga. När det lyckas avspeglar det sig i högre målupp
fyllelse och höga värden på skolenkäten.

Pedagoger och elever måste tillsammans komma 
fram till vilken hjälp som gör hög måluppfyllelse möj
lig, hur undervisningen blir intressant och stimu
lerande samt vad studiero och trygghet innebär för 
både individ och grupp. Fora för sådana samtal kan 
vara mentorstid, lektioner, utvecklingssamtal eller 
programråd. Planering och dokumentation av både 
undervisning och möten ska finnas och vara transpa
renta för alla i skolan. 

Skolchefen och rektorerna för samtliga enheter 
inom ungdomars och vuxnas lärande, kommer att fort
sätta arbeta strategiskt för att bygga en hållbar skolkul
tur. Gymnasieprogramsutbudet är en viktig del och 
frågan ska fortsätta beredas om att starta ett program 
som lockar elever som är motiverade att få en gymna
sieexamen, med mindre krav att läsa teoretiska ämnen, 
men med bred utgång. Studie och yrkesvägledning 
är en hörnsten i arbetet och såväl grund skolans stu
die och yrkesvägledare som gymnasiets marknadsfö
rare är viktiga aktörer. Politiken gav förra året skolan 
i uppdrag att se över utbudet av gymnasie program, 
så det leder till hållbar utveckling på flera plan. 
Arbetet bedrevs i samarbete med politiker, näringsliv, 
Arbetsförmedlingen och samtliga skolledare i gym
nasieskola och vuxenstudier. Utfallet presenteras för 
bildningsutskottet under hösten. Behovet av att utöka 
studieplatserna vid fordons och transportprogrammet 
och det mycket stora behovet av en ny maskinhall vid 
Södra Viken tas upp under hösten.
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Gymnasiesärskolan i Sunne är lokal och verksam
hetsintegrerad på SG Södra Viken. De nationella pro
gram som erbjuds är fordonsvård och godshantering 
(FG) samt skog, mark och djur (SMD). Lokalerna 
är gemensamma för alla på skolan och eleverna del
tar i karaktärsämnenas undervisning när så är möj
ligt. Liksom eleverna på det nationella naturbruks
programmet, har gymnasiesärskolans elever skarpa 
uppdrag ute i samhället. Det kan vara arbete på privat 
eller kommunal mark.

Samordnaren för kommunens grund och gym
nasiesärskola följer rutinerna för mottagande och 
beslut. Rektor fattar beslut för varje enskild elev om 
eleven ska läsa ämnen för sig, ämnesområden eller 
en kombination. Eleverna följer timplanen för gym
nasieprogrammet i enlighet med gymnasiesärskolans 
författningar. Läsåret 2018/2019 tillhörde 14 elever 
särskolan, fördelade på fyra årskurser.

11 Gymnasiesärskola

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga elevers resultat ska öka över tid och då visa sig genom 

ökade meritvärden inom samtliga ämnen.

Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt att 

de når sin fulla potential och får betyg i samtliga ämnen. 

Utbildningen ska vara utvecklande och leda till arbete eller 

stimulera till andra eller vidare studier.

Elevernas måluppfyllelse

Utvecklingsplaner  

Upplevd kvalitet

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

kunskapskraven. 

Eleverna känner sig stimulerade att lära sig mer. 

Utvärderingar och egen elevenkät

Tabell 26 Verksamhetsmål kunskapsutveckling i gymnasiesärskolan
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11.1 Kunskapsutveckling
All undervisning i gymnasiesärskolan genomsyras av 
språkutvecklande arbetssätt och stort fokus ligger på 
att eleverna kontinuerligt ska stärka sin läs och skriv
utveckling.

Under senare år har samtliga lärare i gymnasiesär
skolan tagit del av flera statliga utbildningssatsningar. 
Det handlar om matematik och språklyft samt språk 
och kunskapsutvecklande arbetssätt inom ramen för 
SKUA. Det bör ge utslag i form av ökad måluppfyl
lelse på sikt. Enligt beprövad erfarenhet visar sig 
resultatet av sådana satsningar generellt efter en tid 
och inte i direkt anslutning till utbildningen. 

Gymnasiesärskolan är en del av SG Södra Viken 
och har samma utvecklingsmål som övriga sko
lan: ökande trygghet, samma mentorskap under alla 
skolår, ämnesövergripande undervisning, fördjupning 
av det digitala inslaget i undervisningen och ökad 
måluppfyllelse. 

Eftersom antalet elever i särskolan är lågt ges inga 
jämförande tal, betyg eller andra jämförande parame
trar för årskurs fyra. Inte heller på riksnivå finns mät 
och jämförbara underlag när det gäller exempelvis 
meritvärde och betyg. Nedan angivna resultat härrör 
från pedagogernas generella planeringar och utvärde
ringar och gäller alla elever i gymnasiesärskolan.

2019

Mått Skala 

1–6

Hur har informationen varit om de mål du 

förväntas uppnå under året? 4,9

Hur har lärarens feedback varit till dig under 

året? 5,3

Har du fått bra stöttning av dina lärare 

under året? 5,3

Är du nöjd med din egen insats under året? 5,2

Resultat och upplevd kvalitet: Kunskaps utveck
lingen har varit god och genom åren har alla avgång
selever avslutat sin utbildning med examen från 
gymnasie särskolan.

Läsåret 2018/2019 fick eleverna på skog, mark och 
djur bland annat inblick i röjningsarbetets mening och 
funktion. De har rent tekniskt arbetat med sina färdig
heter och på så sätt vidareutvecklat förmågor och kun
skaper. Snittet i betygspoäng var 11,8, vilket betyder 
att de flesta har högre betyg än E. 

Eleverna fick stöd av en extra lärare som följde 
dem både på nationella kurser och gymnasiesärsko
lekurser. Det gjorde att eleverna fick kontinuitet i 
utbildningen och även en anpassad nedbrytning av 
skoglig terminologi.

Eleverna på fordonsvård och godshantering under
visades bland annat i sammanfogningstekniker. Eleverna 
prövade olika scenarier både praktiskt och teoretiskt. 
Snittbetyget var 13,75, vilket betyder betyg C–D.

Analys: När gymnasiesärskolans elever följer den 
nationella kursen, får de en djupare förståelse för och 
förtrogenhet med grunderna för yrkesvalet, det vill 
säga de skogliga grunderna och kunskaper om mate
rial och tillsatser i verkstad. Att eleverna deltar i 
nationella kurser ger en god grund för både inklude
ring och likvärdighet. 

Elevenkäten visar att eleverna i relativt hög grad 
ansåg att Informationen om förväntade uppmåen-
demål under läsåret varit bra. De ansåg också i hög 
grad att Lärarnas feedback varit bra, att de fått bra 
stöttning av sina lärare och de är nöjda med sin egen 
insats under läsåret. 

Eleverna har övervägande höga betyg i gymnasie
särskolans gymnasiegemensamma ämnen. Den peda
gogiska planeringen byggde på täta genomgångar och 
repetition av begrepp. Undervisningen var varierad 
med teori och film. Eleverna deltog i gruppdiskussio
ner efter förmåga och med stöttning vid behov. Flera 
moment i matematik och svenska integrerades med 
yrkesinriktningen för att skapa sammanhang. Ämnen 
som historia och samhällskunskap har gjort det möj
ligt för eleverna att ta ökat ansvar för att vara aktiva 
samhällsmedborgare och öka sin självständighet, till 
exempel genom att besöka Sveriges riksdag. Lärarna i 
de gymnasiegemensamma ämnena var behöriga.

Eleverna har övervägande höga betyg i gymnasie
särskolans karaktärsämnen och de har kunnat för
djupa sina kunskaper i vald inriktning. I samtliga 
inriktningar – gräv, mekaniker, verkstad och skog – 
kunde gymnasiesärskolans elever delta tillsammans 
med gymnasieskolans elever. Gymnasiesärskolans 
elevgrupp fick delvis betyg i gymnasieskolans kurser 
och de flesta betyg är höga. 

Eleverna har utmanats att vilja sträva efter mer för
djupade kunskaper allt efter sina förutsättningar och 
att utvecklas för att öka sin självständighet. Mentorer 
har ett särskilt ansvar, men lärarlaget planerar gemen
samt för att ge individen bra förutsättningar att 
lyckas.

Gymnasiesärskolans lärare har anpassat elever
nas schema för att möjliggöra inkludering och stöttat 
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vid behov genom att arbeta med elevernas förförstå
else och repetition av valda delar. Lärarna som under
visade hade påbörjat lärarexamen eller var behöriga.

Analys: Genom vuxnas förväntningar och bemö
tande främjas och utmanas eleverna i sitt sätt att lära. 
Det avspeglas i planeringen av undervisningen och 
de resultat eleverna uppnår. Resultaten visar sig slut
ligen i betyg och genom utvärderingar. Resultaten 
2018/2019 tyder på att förväntningar och bemötande 
varit utvecklande. 

Pedagogernas redovisar att eleverna interagerat 
med varandra systematiskt och därigenom stärkt sin 
samarbetsförmåga. De har upplevt styrkan av att lära 
tillsammans och det avspeglar sig i såväl måluppfyl
lelse som trygghet och studiero. 

Förmåga att samarbeta och lära tillsammans får 
ofta flera positiva effekter på både kort och lång sikt. 

Till exempel kan det spela stor roll för framtida arbete 
och sociala relationer.

Arbetet med att samplanera undervisningen för 
eleverna tros vara en viktig faktor för deras möjlig
heter att nå målen i ett integrerat sammanhang. Delar 
blir helheter och att utbyta erfarenheter med flera 
andra elever leder till stimulans och utmaning, vil
ket gynnar måluppfyllelsen för alla. Skolan ser att 
inkluderingen i gymnasiegemensamma ämnen kan ha 
bidragit till att eleverna har tagit större ansvar för sin 
utbildning och har ambitionen att söka arbete på den 
öppna arbetsmarknaden.

Närheten till mentor och undervisande lärare samt 
lokalisering i samma hus som övriga elever, menar 
lärarna ger trygghet och en naturlig inkludering i 
undervisningen i gymnasiegemensamma ämnena, i 
skogen och i verkstaden.
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MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Eleverna ska uppleva att de är delaktiga i planeringen av 

undervisningen samt värdegrundsarbetet genom exempelvis 

framtagande av skolans årliga plan mot kränkande behandling 

(likabehandlingsplan).

Eleverna ska uppleva hög kvalitet av utbildningen utifrån såväl 

lärande som personlig utveckling samt trygghet och studiero.

Undervisningen ska vara upplagd så att elever som, i något/

några ämnen, kan nå betyg inom ramen för gymnasieskolan, har 

möjlighet att göra det.  

Utvärderingar och elevenkät 

Utvecklingsplaner 

Utvecklingssamtal  

Upplevd kvalitet

Eleverna får hjälp i skolarbetet.

Eleverna känner sig delaktiga i sin utbildning.

Eleverna har studiero på lektionerna.

Eleverna känner sig trygga.

Vuxna reagerar om någon elev far illa.

Utvärderingar och elevenkät

Utvecklingsplaner 

Utvecklingssamtal 

Tabell 24 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan

Resultat och upplevd kvalitet: Sedan 2007 har SG 
Södra Viken antagit elever som är hemmahörande i 
någon annan kommun än Sunne. Oftast beviljas elev
erna LSSboende i Sunne kommuns regi och hemkom
munen beslutar om insatsen som Sunne verkställer.

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är mycket 
viktigt för eleverna för att de ska få en försmak av 
arbetslivet och inspireras till studier. Alla APL
handledare vid de olika arbetsplatserna har ett doku
mentationsansvar. Skolan ska utforma ett tydligare 
underlag som komplement till läkares bedömning av 
nedsatt arbetsförmåga inför att Försäkringskassan 
beslutar om Aktivitetsersättning vid nedsatt arbets-
förmåga. 

Arbetslaget har arbetat långsiktigt för att skapa 
APLplatser, där handledaren kan avsätta tid för att 
vara ett stöd för eleverna och som har förståelse för 
elevernas funktionsvariation. Inför nästa läsår plane
ras ett fördjupat samarbete med kommunens arbets
marknadsenhet (AME), med förhoppningen att kunna 
nyckelmärka APLplatser för programmålen. 

Planeringen av elevernas mål påbörjas i årskurs 
3, där den första kartläggningen sker i samråd med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS. 
Planeringen fördjupas i årskurs 4. 

Läsåret 2018/2019 arbetade SG Södra Viken och 
LSS Sunne kommun enligt en ny samverkansplan 
för de av gymnasiesärskolans elever som är skrivna 
i Sunne kommun. Samverkansplanen följer elevens 
utbildning vid SG Södra Viken och ser till att eleven 
erbjuds stödinsatser från LSS, god man, överförmynd
arenenheten, habiliteringen, Försäkringskassan och 
psykiatrin i Värmland. Planering och kartläggning 
inför elevens framtida sysselsättning dokumenteras 
och ingår i samverkansplanen.  

Syftet med planen är att förbereda stöd och under
lag inför elevens framtida sysselsättning eller arbete 
och konkretiserar vad respektive enhet ansvarar för i 
förberedelsen. 

Verksamheten har utarbetat en elevenkät, där elev
ernas uppfattning om frågorna blir tydliga, dokumen
teras och kan jämföras från år till år. Resultatet var 
ett värde på 4,9–5,3 poäng av maximalt 6. Lägsta vär
det fick frågan Hur har informationen varit om de mål 
du förväntas uppnå under året? och högst värden Hur 
har lärarens feedback varit till dig under året? och 
Har du fått bra stöttning av dina lärare under året? 
De två sistnämnda fick lägst värden förra året. 

11.2 Tillgänglig lärmiljö i 
gymnasiesärskolan

Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få det stöd de behöver 
och känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det handlar om 
en likvärdig skola, där alla ska kunna nå såväl sociala 

som kunskapande mål efter vars och ens möjligheter. 
Ord som bemötande och allas lika värde är centrala 
för en tillgänglig lärmiljö.
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Enkäten visar även att eleverna anser att det är vik
tigt att de nya eleverna i årskurs 1 får kunskaper om 
hur till exempel röj och motorsågar fungerar. 

Under läsåret deltog personal från gymnasiesärsko
lan och LSSboenden i Sunne i en gemensam utbild
ning i bemötande (FUNCA). 

Analys: Höga värden för tillgänglig lärmiljö ger 
en bild av att pedagogerna bemöter eleverna på ett 
utvecklande och professionellt sätt. Att eleverna får 
information om de mål de förväntas uppnå under året 
är av stor vikt och något som lärarna anpassar efter 
varje enskild elev. 

Kombinationen av praktik och teori leder ofta till 
en ökad förståelse av helheten. Ett fortsatt samarbete 
mellan pedagogerna på skolan bör leda till ännu högre 
måluppfyllelse och känsla av sammanhang.

Utbildningen i bemötande bör ge positivt utslag på 
såväl elevenkäten som måluppfyllelsen. 

11.3 Utvecklingsbehov 
och verksamhetsmål i 
gymnasiesärskolan

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formule
ras 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 förvän
tade mål, att de känner att de får stöttning och feed
back samt att de känner sig nöjda med sin egen insats.

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 samarbe
tet med näringslivet genom till exempel studiebesök 
och/eller praktik och APLplatser. Det arbetet behö
ver ses över och utvärderas nästa läsår.

Verksamheten måste fortsätta att dokumentera 
de studerandes utveckling och lärprocesser, för att 
undervisningen ska kunna utvecklas på både individ 
och gruppnivå. Dokumentationen ska vara en del av 
underlaget för huvudmannens kvalitetsrapport.

Inför nästa läsår integreras Särskild utbildning för 
vuxna med gymnasiesärskolan vid SG Södra Viken 
och ska tillhöra utbildningen för vuxna vid kom
vux enligt beslut av kommunstyrelsen våren 2019. 
Studerande vid den särskilda utbildningen har i flera 
år tagit del av undervisningen vid SG Broby. Antalet 
studerande har länge varit mycket lågt och samar
betet med andra studerande begränsat. Beslutet om 
tillhörig het till komvux och utbildningsplats vid SG 
Södra Viken hör ihop med den statliga komvuxutred
ningen och vikten av att vara del av ett sammanhang.
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12 Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen omfattar grundläggande utbild-
ningar och behörighetsgivande kurser på grundskole- 
och gymnasienivå och SFI. Det förekommer såväl 
närstudier som distansstudier. Utbildningen bedrivs 
kontinuerligt hela året. Särskild utbildning för vuxna 
bedrivs lokalintegrerat vid SG Broby, i övrigt finns 
egna utbildningslokaler. 

I utbudet av vuxenutbildningar ska det finnas pro-
gram och kurser som är anpassade till den lokala 
arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen anpas-
sas till de studerandes individuella behov och det ska 

12.1 Nyckeltal vuxenutbildningen

Vuxenutbildning 2018 2017 2016 Kommentar

Antal inskrivna kursdeltagare 

GRUV

53 49 32

En elev (person) räknas som flera kursdeltagare 

om han eller hon deltagit i mer än en kurs under 

mätperioden. Siffran omfattar endast elever som 

påbörjat kursen.

Andel kursdeltagare som har 

slutfört kurs på grundläggande 

nivå med godkänt betyg. (%) 81 83 63

Kursdeltagare som slutfört kursen med minst 

betyget E.

Samtliga kommuner (%) 70 70 70  

Andel kursdeltagare som 

avbrutit kurs. (%) 32 27 36

Elever som ej slutfört kursen eller aldrig påbörjat den.

Samtliga kommuner (%)

17 17,5 19 På riksnivå redovisas endast avbrutna kurser.

Antal inskrivna kursdeltagare 

GYVUX

556 389 478

En elev (person) räknas som flera kursdeltagare 

om han eller hon deltagit i mer än en kurs under 

mätperioden. Siffran omfattar endast elever som 

påbörjat kursen.

Andel kursdeltagare som har 

slutfört kurs på gymnasial nivå 

med godkänt betyg. (%) 84,5 79 78

Kursdeltagare som slutfört kursen med minst 

betyget E.

Andel kursdeltagare som 

avbrutit kurs. (%) 17,5 27,2 36,4

Elever som ej slutfört kursen eller aldrig påbörjat 

den.

Samtliga kommuner (%) 18,4 17,4 18,5  På riksnivå redovisas endast avbrutna kurser.

Tabell 25 Nyckeltal vuxenutbildningen

vara möjligt att kombinera studier vid Lärcenter i 
Sunne med arbete eller praktik. Personalen vid vux-
enutbildningen är kompetent och engagerad och 
arbetar tillsammans med gemensamt fokus på elev-
ernas studier.

Vuxenutbildningen utmanar elevernas tänk-
ande och deras praktiska och intellektuella förmå-
gor. Lärare uppmuntras att pröva nya metoder som 
grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Undervisningen ska kännetecknas av mångfald när 
det gäller pedagogik och metodik.
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Statistiken utgår från antalet kursdeltagare. En elev 
räknas som flera kursdeltagare, om eleven läst mer 
än en kurs eller läst delkurser. Det medför att anta-
let kursdeltagare är högre än antalet elever. All offent-
lig statistik redovisas på detta sätt, så att det ska vara 
möjligt att jämföra med andra kommuner och riket. 

Vuxenutbildningen pågår kontinuerligt utan uppe-
håll, terminer eller läsår och redovisas kalenderårs-
vis i all offentlig statistik. Statistiken ovan omfattar 
kalenderåret 1 januari till 31 december.

12.2 Nyckeltal SFI

SFI 2018 2017 2016

Antal inskrivna kursdeltagare 

vid SFI 228 236 246

Andel kursdeltagare som 

slutfört kurs vid SFI med 

godkänt betyg.  98 100  97

Tabell 29 Nyckeltal SFI

12.3 Genomströmning 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga studerande ska slutföra sin påbörjade utbildning/kurs.

Samtliga studerande ska avsluta sin utbildning/kurs med betyg.

Samtliga studerande ska nå behörighet till gymnasieskolan/

högre utbildning eller få arbete.

Andel som slutfört kurs med godkända betyg

Andel som avbrutit kurs

Upplevd kvalitet

De studerande har god förståelse av vad de ska kunna för att nå 

kunskapskraven. 

De studerande känner sig stimulerade att lära sig mer. 

Skolenkäten

Tabell 30 Verksamhetsmål kunskapsutveckling i vuxenutbildningen

12.4 Uppföljning av nyckeltal, 
genomströmning och 
kunskapsutveckling

Resultat och upplevd kvalitet: Nyckeltalen visar att 
antalet elever som var inskrivna på grundvux (GRUV) 
och gymnasievux (GYVUX) ökade och antalet 
inkrivna på SFI minskade.

Nyckeltalen visar att antalet kursdeltagare vid 
grundvux ligger relativt konstant, medan antalet kurs-
starter ökat kraftigt på gymnasial nivå. 

Antalet studerande som slutfört kurs på grundläg-
gande nivå med godkänt betyg är relativt oförändrat. 

Antalet studerande som slutfört kurs på gymnasial 
nivå med minst betyget E har ökat. 

Antalet studerande som har avbrutit kurs på grund-
vux har ökat något, men inom gyvux har andelen 
avbrott minskat kraftigt.

Antalet studerande som aldrig påbörjar kurs har 
minskat betydligt.

Antalet inskrivna vid SFI har minskat något.
Antalet studerande vid SFI som slutfört kurs med 

minst betyget E är relativt oförändrat.
På komvux ökade antalet kursdeltagare både på 

grundläggande- och gymnasiala kurser. På gyvux ses 

en mycket kraftig ökning med nästan en fördubbling 
av antalet kursstarter. 

Det är vanligt att studerande arbetar dagtid och 
ibland har svårt att kunna prioritera studier på 
dagarna. Att en studerande klarat av studier och fått 
examen med betyg, är något som skattas högt av 
arbetsgivare och ökar möjligheten att byta arbete efter 
hand. Därför arbetar skolan systematiskt med att finna 
möjligheter för de studerande att avsluta sina studier 
och få betyg, även om de får ett arbete under tiden. 

Måluppfyllelsen i matematik är låg såväl i Sunne 
som i riket och det har länge varit så. Skolan har sett 
det som extra viktigt att utveckla undervisningen i 
ämnet och har lagt mer tid på handledning i matema-
tik än tidigare. Handledningen har varit förlagd till 
sen eftermiddag och kväll och gett bra resultat.

Personal, elever och besökare upplever att undervis-
ningen präglas av lugn och ro och trygghet. Eleverna 
känner delaktighet och inflytande. Undervisningen ska 
kännetecknas av en god och modern arbetsmiljö.

Analys: Att antalet elever vid SFI minskat, beror 
på att kommunen nu tar emot färre nyanlända och att 
flera av eleverna nu blivit färdiga och gått till arbete 
och/eller studier på komvux. 
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Den kraftiga ökningen på gymnasiala kurser har 
flera förklaringar: Dels en ökad tillströmning av nyan-
lända som blivit klara med utbildning på lägre nivå 
och nu vill läsa in behörighet. Dels startades flera nya 
yrkesvuxutbildningar. Skolan lyckades rekrytera en 
ny studie- och yrkesvägledare, vilket har bidragit till 
att kommuninvånare i högre grad kunnat få hjälp med 
studieval än tidigare. Tjänsten var vakant nästan ett 
år. Under den perioden fick utbildningsledaren täcka 
upp funktionen. 

Måluppfyllelsen har ökat och andelen elever på 
gymnasial nivå som avbryter sina studier har minskat 
kraftigt, sannolikt beroende på de åtgärder skolan vid-
tagit med förbättrad uppföljning av elevernas resultat 
och tydligare information inför kursstart.

Generellt i Sunne och i riket har många stude-
rande inom vuxenutbildningen en avbruten eller min-
dre framgångsrik skolgång bakom sig. Forskning visar 
att det kan ha betydelse för senare studier och möjlig-
heterna att nå målen. 

Att studerande som arbetar dagtid fått möjlighet 
att träffa lärare och studiekamrater för handledning 
på sen eftermiddag och kvällstid, har gjort att flera av 

dem lagt mer tid på sina studier än tidigare. Skolan ser 
att flera studerande lyckats bättre med sina studier och 
menar att det kommer att leda till högre måluppfyl-
lelse med tiden. 

Flera elever nyttjade möjligheten till handledning i 
svenska, engelska och matematik, vilket innebar färre 
avbrott och att måluppfyllelsen fortsatte förbättras.

Måluppfyllelsen vid SFI är hög för de deltagare 
som slutför kursen. Det har ett direkt samband med 
att samtliga lärare vid SFI är behöriga och har lång 
erfarenhet av undervisning.

På SFI och grundvux var det många som påbörj-
ade sina kurser 2018, vilket innebär att det var få som 
hann slutföra kurser under året, vilket förklarar att 
andelen godkända betyg minskade.

Det systematiska utvecklingsarbetet med att för-
bättra stödet till eleverna, i kombination med att meto-
der för det systematiska kvalitetsarbetet utvecklats 
ytterligare med bland annat snabbare uppföljning av 
elevernas kunskapsprogression, har inneburit förbätt-
rad måluppfyllelse och betydligt färre avhopp.
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Skolenkäten genomförs bara med elever på SFI. 
Övriga elever på vuxenutbildningen läser huvudsak-
ligen via distans. Områdena i enkäten riktar sig till 
elever i närundervisning.

Resultat och upplevd kvalitet: Resultatet visar att 
de studerande har hög upplevd kvalitet på samtliga 
områden utom På lektionerna är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skol-
uppgifter, 6,8 poäng, vilket har lägst värde av alla 
områden.

Det område som sjunkit mest är De vuxna på sko-
lan reagerar om de får reda på att en elev blivit 
kränkt, 7,7 poäng.

Svaren visar en mycket hög nivå när det gäller att 
eleverna får hjälp av lärarna och att de känner sig 
trygga i skolan.

Resultatet höjdes på tre områden, varav Jag känner 
mig trygg i skolan, 9,6 poäng, ökade mest och hade 
högsta värdet.

Personal, elever och besökare upplever att under-
visningen präglas av lugn, ro och trygghet. 

Eleverna upplever att de får hjälp och att lärarna 
förklarar vad eleverna ska göra i skolarbetet så att de 
förstår. 

I personalenkäten bedömer lärarna elevernas för-
ståelse av måluppfyllelse något lägre än eleverna 
själva, 6,7 poäng.

Lärarnas bedömning av delaktighet och inflyt ande 
ger ungefär samma värde som i elevenkäten, 6,7 poäng.

I övrigt visar enkäten mycket höga värden och det 
finns en god överensstämmelse på de flesta områden.

Delaktighet och inflytande har ett lägre värde både 
hos elever och lärare. Lärarna upplever att det är svårt 
att få eleverna aktiva och delaktiga. 

År 2018 har ökade insatserna för att få ett bättre 
elevinflytande. Bland annat startades ett elevråd på 
skolan. Intresset för att delta var dock mycket lågt.

Analys: Förklaringen till att de studerande upplever 
att de får bra stöd och hjälp av lärarna för att nå kurs-
målen, kan vara att samtliga lärare på SFI i Sunne är 
behöriga och har lång undervisningserfarenhet.

Skolan har arbetat systematiskt med de utveck-
lingsbehov som framkom vid förra årets enkät, vilket 
lett till ett mycket gott resultat. 

Minskningen från föregående år för variabeln 
kränkningar, kan förklaras med att eleverna har svårt 
att förstå innebörden i frågan. Variabeln trygghet och 
studiero har höga värden och några kränkningsären-
den inträffade inte på enheten 2018. 

I övrigt visar enkäten mycket höga värden och det 
finns en god överensstämmelse på de flesta områden, 
vilket bör tyda på att den upplevda kvaliteten vid 
verksamheten är mycket god.

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Svaren ska påvisa höga värden för upplevd kvalitet (index 8 av 10).

Resultaten på skolenkäten ska leda till särskilt utvecklingsarbete 

runt de frågeställningar som visar ett värde under index 8.

Skolans utvecklingsarbete ska leda till att alla elever upplever 

hög kvalitet av utbildningen inom såväl sociala och inkluderande 

delar som ämneskunskaper och visa värden högre än 8.

Skolenkäten

Upplevd kvalitet

De studerande får hjälp i skolarbetet.

De studerande känner sig delaktiga i sin utbildning.

De studerande har studiero på lektionerna.

De studerande känner sig trygga.

Vuxna reagerar om någon studerande far illa.

Skolenkäten

Tabell 31 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i vuxenutbildningen

12.5 Tillgänglig lärmiljö
Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få det stöd de behöver 
och känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det handlar om 
en likvärdig skola, där alla ska kunna nå såväl sociala 

som kunskapande mål efter vars och ens möjligheter. 
Ord som bemötande och allas lika värde är centrala 
för en tillgänglig lärmiljö.
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Området delaktighet och inflytande har ett lägre 
värde både hos elever och lärare. Lärarna upplever att 
det är svårt att få eleverna aktiva och delaktiga. Det 
beror dels på bristande språkkunskaper, men också 
på att de flesta eleverna kommer från skolkulturer 
där inflytande och delaktighet inte förekommer alls. 
Intresset från eleverna för att vara med och påverka är 
därför lågt.

Det bristande intresset för att delta i elevrådet kan 
förklaras av att eleverna inte är vana den sortens inflyt
ande, eller att de har dålig erfarenhet av påverkansfor-
men. Ytterligare en anledning kan vara att de känner att 
de har mycket eller lagom stort inflytande redan. För att 
kunna förstå och vidareutveckla arbetet med elevråd, är 
det viktigt att ställa frågan till eleverna om varför deras 
intresse varit så lågt och hur de önskar få inflytande.

Vid SFI har demokrati och inflytande varit ett prio
riterat område. Under höstterminen 2018 påbörjades 
ett projekt med att skapa ett elevråd. En av lärarna 
fick i uppdrag att vara sammankallande och sam-
ordna. Intresset från eleverna var dock mycket lågt 
och i slutet av året avvecklades projektet. Försök 
pågår istället med förslagslådor. Demokrati, inflyt
ande- och jämlikhetsfrågor integrerades i undervis-
ningen under året.

Skolan har arbetat systematiskt med utvecklings-
behov. Bland annat utvecklades metoder för ett så kall-
lat flippat klassrum. Det systematiska arbetet har lett 
till ett mycket gott studieresultat och ökad trygghet.

12.6 Utvecklingsbehov 
och verksamhetsmål i 
vuxenutbildningen

Trots förbättrad måluppfyllelse och minskade avhopp 
är behovet av utökat stöd till elever som står långt från 
arbetsmarknaden och saknar gymnasiebetyg fort-
farande stort. Den här gruppen kommer troligen att 
växa de närmsta åren. 

En stor del av de nyanlända börjar nu bli klara för 
yrkesutbildningar eller förberedande kurser för högre 
studier. De här elevgrupperna kommer att behöva 
utökat stöd för att slutföra sina studier, eftersom vissa 
har en relativt begränsad studievana och att till exem-
pel distansstudier är svåra att klara med den svenska 
de hunnit förvärva.

Höstterminen 2019 inleds försök med studiecoacher. 
Dessutom kommer språkstödjare i arabiska och dari 
att knytas till Lärcenter, för att bättre kunna stötta 
elever att nå kursmålen. Språkstöd har tidigare bara 
funnits tillgängligt på SFI. Skolinspektionen har vid 

flera tillfällen i samband med inspektioner av vuxen
utbildningen i andra kommuner påpekat, att studie-
handledning på modersmål måste finnas som en extra 
anpassning vid den kommunala vuxenutbildningen.

En specialpedagog kommer på försök att finnas till-
gänglig en dag i veckan från höstterminen 2019 och 
arbeta både vid Lärcenter och SFI. Det innebär att 
vuxenutbildningen kan skapa ett elevhälsoteam med 
rektor, studievägledare och specialpedagog. Tanken är 
att teamet ska träffas en gång per vecka för att få en 
samlad bild av de studerandes situation och behov av 
stöttning. Specialpedagogen kommer att planera insat-
ser tillsammans med lärarna och med sin särskilda 
kompetens handleda dem. Målet är att öka måluppfyl-
lelsen och minska antalet avbrott. För att möta behovet 
av utbildningar för den grupp nyanlända som omfat-
tas av kravet på utbildningsplikt, det vill säga perso-
ner som helt saknar eller har en mycket kort skolbak-
grund, startas på försök en orienteringskurs på SFI. 
Den ska förbereda eleverna inför framtida studier och 
öka deras anställningsbarhet. 

Sedan början av 2019 ingår kommunen i projektet 
IMprove, som finansieras med medel från Europeiska 
socialfonden (ESF) och drivs av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Fem Värmlandskommuner 
ingår och Karlstad är länets huvudägare av projek-
tet. Det övergripande syftet är att utveckla använd-
bara och verksamma modeller som underlättar för 
unga nyanlända att komma vidare från introduktions-
program, i synnerhet språkintroduktion, till studier 
eller arbete. Det handlar om att utveckla modeller för 
att göra gymnasieskolans organisation tillgänglig och 
skapa mer sammanhållna studievägar, som i lika hög 
grad ger positiva effekter för kvinnor som för män. 
Sunne kommun driver projektet både genom språk-
introduktionsprogrammet vid SG Broby och yrkes-
vux vid Lärcenter. En lokal projektplan som sträcker 
sig från 2019 till 2021 har tagits fram. Genom sam-
arbete med politiken och näringslivet ska yrkesvux-
utbildningar utarbetas och erbjudas. Utbildningarna 
är öppna för alla som önskar ansöka om plats och inte 
endast för nyanlända eller studerande inom projektet 
IMprove.

Eftersom stora pensionsavgångar väntar i regio-
nen och kommunen, är det viktigt att det finns en bra 
samverkan mellan vuxenutbildningen och näringsli-
vet. Sedan länge råder en mycket god samverkan mel-
lan näringslivet och Lärcenter och den ska utvecklas 
ytterligare. För att kunna möta framtida arbetskrafts-
brist och anordna yrkesutbildningar är det även viktigt 
att fortsätta utvecklingen av den kommunala samver-
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kan som finns regionalt. Under 2018/2019 genomförde 
Region Värmland i enlighet med intentionerna i ett 
villkorsbeslut 2018 och i samråd med kommunerna 
en yrkesvuxutredning. Syftet var att ge ett underlag 
till politiken för att den skulle kunna bestämma färd-
riktningen för utvecklingen av yrkesvux i Värmland 
och därmed bidra till att trygga regionens långsiktiga 
kompetensförsörjning. Utredningen utmynnade i en 
rapport, som kommunerna har fått möjlighet att res-
pondera på. Samtliga kommuner som svarat ställer 
sig positiva till att delta i en fortsatt dialog om ett för-
djupat regionalt samarbete kring yrkesvux. Det finns 
redan en god samverkan via nätverket för skolledare 
inom VUX Värmland och den kommer att fortsätta 
utvecklas.

Skolan har ett väl utvecklat arbete om jämställd-
hetsfrågor och demokrati och arbetar vidare med det. 
Exempelvis kommer externa intressenter och grupper 
att bjudas in till skolan för att sprida ytterligare kun-
skap om samhället.

Huvudmannen ser det som viktigt att det finns 
ett nära samarbete mellan skolan och näringslivet i 

Sunne, för att kunna anordna utbildningsinsatser efter 
arbetskraftsbehov. Skolan och näringslivet har redan 
ett väl upparbetat samarbete och utvecklar det vidare 
bland annat enligt Industriråd Värmlands intentioner. 

År 2018 tillfrågades fem Värmlandskommuner av 
Industriråd Värmland om de kunde erbjuda utbild-
ningar inom Industri Bas. Kommunerna var sedan 
tidigare certifierade som utbildare inom industrin 
genom Teknikcollege. Sunne var en av dessa kommu-
ner och erbjuder sedan många år utbildning vid indu-
stritekniska programmet vid SG Broby. En utbild-
ning inom Industri Bas genomfördes under året. 
Efterfrågan från industrin på utbildad personal är 
mycket stor. Skolan har inte haft möjlighet att starta 
någon mer kurs, fastän frågan kommit från industri-
rådet, men inför hösten finns planer på ytterligare 
utbildningstillfällen.

Verksamheten vid Lärcenter växer och från och 
med 1 juli 2019 kommer utbildningsledarens roll att 
övergå i ett rektorsuppdrag. Ytterligare en verksam-
het knyts till komvux från och med hösten, Särskild 
utbildning för vuxna (se nedan). 
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13 Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna i Sunne har länge varit 
lokaliserad vid SG Broby och de studerande har fått 
sin undervisning i gymnasieskolans lokaler. Läsåret 

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

Samtliga elevers resultat ska öka över tid och då visa sig genom 

ökade meritvärden inom samtliga ämnen.

Samtliga elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt att 

de når sin fulla potential och får betyg i samtliga ämnen. 

Andel som klarar kunskapskraven i alla ämnen 

Genomsnittligt meritvärde för samtliga ämnen, 

samlat meritvärde åk 9

Upplevd kvalitet

De studerande har god förståelse av vad de ska kunna för att nå 

kunskapskraven. 

De studerande känner sig stimulerade att lära sig mer.

Utvärderingar tillsammans med personalen

Tabell 32 Verksamhetsmål kunskapsutveckling i särskild utbildning för vuxna

2018/2019 var ingen studerande inskriven vid den sär-
skilda utbildningen, varför ingen redovisning görs.
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Resultat och upplevd kvalitet: Ingen redovisning
Analys: Ingen redovisning

13.3 Utvecklingsbehov och 
verksamhetsmål i särskild 
utbildning för vuxna

I arbetsplaner ska konkreta utvecklingsmål formuleras 
samt förhållnings- och arbetssätt beskrivas så att alla 
elever ska känna att de i hög grad har god förståelse 
av vad de ska kunna för att nå kunskapskraven, att de 
känner sig inspirerade att utvecklas så långt som möj-
ligt och stimulerade att lära sig mer, att de får hjälp i 
skolarbetet, känner sig delaktiga i sin utbildning, upp-
lever att de har studiero på lektionerna samt att de 
känner sig trygga och att vuxna reagerar om någon 
elev far illa.

13.1 Kunskapsutveckling
Undervisningen ska genomsyras av språkutvecklande 
arbetssätt och stort fokus ligga på att eleverna konti-
nuerligt ska stärka sin läs- och skrivutveckling.

Eftersom inga studerande varit inskrivna i den sär-
skilda utbildningen för vuxna under läsåret, finns inga 
resultat att redovisa.

Resultat och upplevd kvalitet: Ingen redovisning
Analys: Ingen redovisning

MÅL RESULTATINDIKATORER

Måluppfyllelse

De studerandes svar ska påvisa höga värden för upplevd kvalitet 

(8–10).

Resultaten på skolenkäten ska leda till särskilt utvecklingsarbete 

runt de frågeställningar som visar ett värde under index 8.

De studerande ska vara delaktiga i utvecklingsarbetet utifrån 

enkätsvaren. 

Skolenkäten 

Upplevd kvalitet

De studerande får hjälp i skolarbetet.

De studerande känner sig delaktiga i sin utbildning.

De studerande har studiero på lektionerna.

De studerande känner sig trygga.

Vuxna reagerar om någon elev far illa.

Skolenkäten

Tabell 33 Verksamhetsmål tillgänglig lärmiljö i särskild utbildning för vuxna

Eftersom skolan ska vara likvärdig, ska det vara 
möjligt för de studerande vid särskild utbildning för 
vuxna att besvara skolenkäten. Därför måste peda-
gogerna göra den tillgänglig för varje elev och doku-
mentera deras upplevda kvalitet. 

Inför nästa läsår integreras den särskilda utbild-
ningen för vuxna med gymnasiesärskolan vid SG 
Södra Viken och ska tillhöra utbildningen vid kom-
vux efter beslut av kommunstyrelsen. De studerande 
vid den särskilda utbildningen har i flera år haft sin 
undervisning vid SG Broby. Antalet studerande har 
hela tiden varit mycket lågt och samarbetet med andra 
studerande begränsat. Beslutet om tillhörighet till 
komvux och utbildningsplats vid SG Södra Viken har 
att göra med det statliga slutbetänkandet av komvux-
utredningen 2018, SPU 2018:81, En andra och en 
annan chans – ett komvux i tiden, där det föreslås att 
särskild utbildning för vuxna ska upphöra som egen 
skolform och istället ingå i den kommunala vuxen-
utbildningen.

13.2 Tillgänglig lärmiljö
Med tillgänglig lärmiljö menas att eleverna ska känna 
sig delaktiga i sin utbildning, få stöd efter behov och 
att de ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö. Det hand-
lar om en likvärdig skola, där alla ska ha möjligheter 
att nå såväl sociala som kunskapande mål efter vars 
och ens situation. Ord som bemötande och allas lika 
värde är centrala för en tillgänglig lärmiljö.
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Måluppfyllelsen bland eleverna i grundskolan för 
meritvärden i årskurs 9 behöver fortsätta att öka, lik-
som behörigheten till nationella gymnasieprogram. En 
hög måluppfyllelse i grundskolan och gymnasiesko-
lan grundläggs i de tidiga förskole- och skolåren. Det 
är nödvändigt att fortsätta med ett systematiskt arbete 
med språkutveckling i förskolan, läsinlärning i de 
tidiga skolåren liksom att se till att alla elever får det 
stöd de behöver i sin utveckling. 

Många små F–6-skolor gör att lärarna saknar kol-
leger att diskutera didaktiska och pedagogiska frå-
gor med. Genom att organisera lärarna i ämnes-
grupper från olika skolor kan man uppnå ökad 
likvärdighet och höjd kvalitet på undervisningen. 
Utvecklingssatsningen SKUA gör att huvudman-
nen har höga förväntningar på pedagoger och led-
are att kunskapsutvecklingen blir bättre för alla. Det 
är en stor satsning och den ska vara en naturlig del 
av det systematiska kvalitetsarbetet även i fortsätt-
ningen. Rektorerna och pedagogerna är tillsammans 
aktiva i utbildningssatsningen. Skolcheferna är delak-
tiga i plan eringen och vissa delar av genomförandet 
och utvärderingen. Huvudmannen menar att det gör 
det möjligt att utveckla det pedagogiska ledarskapet i 
en parallellprocess, så att det gynnar allas måluppfyl-
lelse. Ett av målen med satsningen på språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt var att måluppfyllelsen 
årskurs 9 skulle höjas, vilket också skett.

Överlag ger svaren på skolenkäten en positiv bild 
av utbildningen i Sunne kommun, även om den för-
ändrats mellan indikatorerna sedan förra läsåret. Det 
finns dock vissa delar som behöver utvecklas extra 
mycket läsåret 2019/2020, som elevernas nyfikenhet 
att lära, förståelse av undervisningen och delaktighet 
i den. Även om en högre andel barn, elever och stude-
rande uppger att de känner sig trygga i skolan, måste 
målet ändå vara 100 procent. Trygghet är en grundläg-
gande faktor för framsteg. Varje enhets aktiva arbete 
med att motverka diskriminering, trakasserier och 

andra kränkningar beskriver de åtgärder som respek-
tive enhet med elevernas medverkan pekat ut att de 
ska arbeta med för att nå målet en hundraprocentigt 
trygg skola. Läsåret 2019/2020 har genuspedagogen 
och elevcoachen på högstadiet i uppdrag att tillsam-
mans ta fram ett arbetsmaterial för ett strukturerat 
värdegrundsarbete för årskurserna 7–9. De ska utgå 
från beprövade program och uppdaterad litteratur. 
Arbetet utgör början på en längre process, där inrikt-
ning och form förändras efter årlig utvärdering och 
analys av likabehandlingsplanen.

Andelen nyanlända elever varierar mellan 0 och 
30 procent på skolenheterna. De nyanländas situa-
tion och bakgrund är många gånger otrygg, vilket 
ställer höga krav på skolan att vara en trygg och nor-
maliserande plats i tillvaron. Det gör att det finns 
behov av att stärka relationerna mellan elever och 
lärare ytterligare. En förutsättning för att kunna ta 
emot och undervisa nyanlända elever är att skolan 
har lärare med kompetens i vad det innebär att lära 
på annat språk än sitt modersmål. Tillgång till både 

14 Slutord
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modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmålet ger eleven det stöd hen behöver för att så 
effektivt som möjligt fortsätta sitt lärande i alla ämnen 
och ökar möjligheterna att stärka det sociala samspe-
let. Flera elever har börjat på nationella gymnasiepro-
gram och genom projektet IMprove finns goda möjlig
heter för fler att nå behörighet till gymnasiet, ingång 
på komvux eller yrkesvux.

Värdegrundsfrågorna kommer att fortsätta få stor 
uppmärksamhet på alla nivåer. De viktigaste förut-
sättningarna för att eleverna ska känna lust att gå till 
skolan och vara trygga, skapas i det dagliga samspe-
let mellan eleverna och personalen under såväl lek-
tions- som rasttid. Det skapar ömsesidig respekt och 
förtroende som är grunden för ett positivt psykoso-
cialt klimat. Huvudmannen ser det som ytterst vik-
tigt att främja skolnärvaron och kommer att belysa 
och analysera frånvarostatistik tillsammans med rek-
torer i samband med resultatdialogerna. Antalet ung-
domar som ryms inom kommunens aktivitetsansvar 
är stort och skolan måste arbeta än mer och på annat 
sätt, för att få eleverna behöriga till gymnasiet. Den 
psykiska ohälsan i den här gruppen visar sig i att flera 
inte fullföljt sina grundskole- eller gymnasiestudier. 
Likabehandlingsplanerna har gjort att skolans ansvar 
blivit tydligt och starkt påverkat elevernas upplevelse 
av det psykosociala arbetsklimatet. Träningen i och 
utvecklingen av demokratifrågorna i vardagen genom 
fungerande påverkansforum bidrar till att eleverna 
känner sig lyssnade på. 

Elevhälsans förebyggande, främjande och åtgär-
dande arbete ska bli synligare och inkluderas i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Elevhälsan är inte 
organ iserad inom utbildningsverksamheterna, vil-
ket gör att dess arbete inte syns i analyser och utveck-
lingsområden. God tillgång och hög kvalitet på den 
samlade elevhälsan utgör en viktig faktor för elever-
nas måluppfyllelse. Mål som stärker barns och elevers 
lärande ska vara en självklar del av elevhälsans upp-
drag. Mål och utvärdering av elevhälsans arbete ska 
analyseras i förhållande till barns och elevers lärande 
och utveckling. 

Med utgångspunkt från resultaten i föreliggande 
kvalitetsrapport fortsätter skolcheferna att införa och 
vidareutveckla rutiner för det systematiska kvalitets-
arbetet. Områden att nämna i sammanhanget är 
insamling av data som elevresultat, kränkningsären-
den, klagomål, skolenkäten, elevhälsoplan och arbets-
planer. Även en handlingsplan för att rekrytera och 
behålla behörig personal med adekvat utbildning ska 
utarbetas 2019/2020. Resultatdialogen ska också rym-

mas naturligt i kvalitetsarbetet i samspel med medar-
betar- och lönesamtal. Skolcheferna har som mål för 
nästa läsår att vidareutveckla en röd tråd inom och 
mellan samtliga verksamheter med lärande och bemö-
tande som utgångspunkter för att skapa struktur och 
tydlighet som leder till ett större lugn på systema-
tisk nivå. Genom att utveckla det systematiska kva-
litetsarbetet med höga förväntningar på elever och 
personal, både när det gäller utbildning och sociali-
sering, ska ökad måluppfyllelse och positiva upple-
velser av utbildningstiden komma till stånd. Det för-
väntas leda till högre meritvärden och höga värden på 
skolenkäten. 

Frågor runt analys av måluppfyllelse i relation till 
undervisning, närvaro, trygghet och studiero kommer 
att ingå i resultatdialogen och huvudmannens syste-
matiska kvalitetsarbete. På huvudmannanivå vidare-
utvecklas arbetet med inre processer med skolledarna. 
Det genomförs i parallellprocess med lärarna. Syftet 
är att stärka lärarnas professionalism. De ska känna 
ökad inre styrka och trygghet för att kunna möta och 
bemöta alla barn, elever och studerande ur ett inklu-
derande perspektiv. Undervisningen ska vara till-
gänglig för alla och måluppfyllelsen ska öka på sikt. 
Beprövad erfarenhet och aktuell forskning visar att 
bemötande och förståelse av lärande är ytterst viktiga 
delar av lärandets kärna. Genom professionella lärare 
får vi trygga och välutbildade elever.
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