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Till läsaren:  

Denna kvalitetsrapport sammanfattar och dokumenterar läsårets systematiska kvalitetsarbete (SKA) i Ystads 

kommuns utbildningsverksamheter för barn/elever 1-16 år. Rapporten är framtagen under juni till oktober 

2020 av utvecklingsledare vid Utvecklingsenheten, i samarbete med skolchefer, skolledare för förskola och 

skola samt (Y)staben vid Kultur och Utbildning, Ystads kommun. Vi vill rikta ett TACK till alla som på olika sätt 

under lå 19/20 bidragit till vårt systematiska kvalitetsarbete. 

Rapporten kan delas in i flera delar. Den första ger en beskrivning av systematiskt kvalitetsarbete och en över-

gripande bild av våra fokusområden, utvecklingsområden och SKA-processer. Därpå följer en kvantitativ del 

med statistik för olika skolformer samt kunskapsresultat, följt av en kortare analysdel. För den som vill fördjupa 

sig i Undervisningskvalitet och varje förskolas/skolas arbete ges sedan en sammanfattning av varje enhets SKA. 

Det har skett ett fantastiskt arbete varje dag i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola och fritids-

hem, och verksamheternas arbete förtjänar att presenteras mer ingående. Rapporten avslutas med nedslag i 

några områden som haft betydelse för SKA – bl.a. nätverk, närvaro/frånvaro och skolbibliotek. Rapporten är 

omfattande och kan med fördel läsas och användas i omgångar, med olika syften och beroende på målgrupp 

(information, fakta/statistik, underlag för diskussion eller kanske inspiration).  

Begrepp som ”skolutveckling” och ”skolledare” innefattar alla skolformer. När begreppet ”förvaltningen” an-

vänds som subjekt innebär det utbildningsdelen inom BUN:s ansvarsområde eller skolchefer och utvecklingsle-

dare som ansvariga för SKA på huvudmannanivå. 

Rapporten föredras för Barn- och utbildningsnämnden i Ystad den 29 oktober 2020. 
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DOKUMENTATION AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 

 

Syftet med denna rapport är att, ur ett förvaltningsperspektiv, ge en övergripande bild av det systematiska 

kvalitetsarbete (SKA) som bedrivits i Ystads kommuns utbildningsverksamheter läsåret 19/20.  

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete, nedan kallat SKA, (4 kap. 3-8 §§) innebär att huvudmän, 

förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i 

förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara 

att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet visar 

vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt, för att kunna följa kvalitetsutvecklingen över tid och se 

effekterna av utvecklingsarbetet.  

 

Från Skolverkets Allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet 

Läsåret 17/18 påbörjades vårt förändringsarbete där vi genom litteratur och forskning, identifierade ut-

vecklingsområden och behov samt samarbete mellan skolchefer, utvecklingsledare och skolledare påbörjade 

en långsiktig utvecklingsprocess för vårt kvalitetsarbete. Vi har under de senaste två läsåren tagit ytterli-

gare steg för att nå syftet – ett systematiskt kvalitetsarbete med djupare fokus på färre saker, med ett 

gemensamt ansvar i den lokala styrkedjan, i sann #gilla_våga_dela-anda, utifrån vetenskaplig grund 

och med tydlig koppling till lärande och uppdrag. Förändringen har inneburit framtagande av tre långsik-

tiga fokusområden, införande av kvalitetsdialoger med kvalitetsuppföljning samt förändring i dokumentation 

och rapportering till förvaltningen (SKA-presentation, SKA-film och hårda data). Lå 18/19 infördes dialog-

möte med politiken samt SKA-onsdagar, ett forum där skolledare möts och lär av varandra. De tre fokusom-

rådena Tillgänglighet, Undervisningskvalitet och Bedömning ska leva hela tiden, med extra fokus på ett 

av dem i taget varje läsår framöver. Underlag från årets kvalitetsarbete, SKA-onsdagar, förstelärarträffar, 

nätverk, projekt/satsningar, kvalitetsdialoger, SKA-presentationer och -filmer, den hårda datan och övrigt 

underlag sammanställs av Utvecklingsenheten och ligger till grund för denna rapport.  
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Den kommunala målstyrningen är inte så framträdande som tidigare i vårt systematiska kvalitetsarbete, och 

redovisas huvudsakligen i en separat process. I oktober 2019 hölls ett dialogmöte med Barn- och utbild-

ningsnämnden (BUN) där vårt SKA presenterades och diskuterades. Skolledare och politiker möttes med gott 

resultat. Med lärdomar från tidigare målstyrning och stora mängd åtaganden och aktiviteter var BUN:s 

åtaganden för 2019 få och tydligt kopplade till våra fokusområden:  

 Ystads förskolor och skolor ska präglas av fysisk, social och pedagogisk tillgänglighet för alla 

barn och elever. 

 Undervisningen i Ystads förskolor och skolor ska kännetecknas av god undervisningskvalitet. 

FÖRVALTNINGENS FOKUSOMRÅDEN 2018-2022  

Utvecklingsområdena som identifierades i förra årets kvalitetsarbete har i olika grad varit levande under 

läsåret tillsammans med fokusområdena Tillgänglighet, Undervisningskvalitet och Bedömning, under vårt 

gemensamma paraply Ystad lyfter tillsammans! De är framtagna för att ge varje barn/elev möjlighet till 

ökat lärande enligt målen i styrdokumenten samt ytterligare förfina undervisningen och vårt systematiska 

kvalitetsarbete. Fokusområdena ses som en övergripande långsiktig strävan, något vi sätter ljuset på, och 

formuleras inte som centrala målsättningar. Målsättningar med tillhörande aktiviteter och arbetssätt form-

uleras lokalt, i verksamheten. De tre fokusområdena lever hela tiden, med extra fokus på ett av dem varje 

läsår. Vi började med Tillgänglighet under 2018-2019 och har fortsatt med Undervisningskvalitet under lå 

19/20. Fokusområdet Undervisningskvalitet förlängs och är fokusområde även under lå 20/21, efter ge-

mensamt beslut av rektorsgrupper, Utvecklingsenheten och skolchefer. 
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FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 
UTVECKLINGSOMRÅDEN LÅ 19/20 

Vårt gemensamma paraply Ystad lyfter tillsammans 

med våra tre gemensamma fokusområden Tillgänglighet, 

Undervisningskvalitet och Bedömning har visat vägen i 

vårt systematiska kvalitetsarbete, vilket lett till långsiktig-

het, stabilitet och trygghet i verksamheternas och förvalt-

ningens SKA. Vi bedömer att det omtag som gjordes 

2018 var rätt väg att gå och ledde till ett uppgraderat 

SKA med förändrade mötesstrukturer och dokumentation, 

tid för reflektion, analys och samarbete, utbildning och 

rutiner för våra grundläggande uppdrag och en gemen-

sam väg framåt mot lärande. Förvaltningen har valt att 

leda tillitsbaserat, med en kvalitativ approach och ett 

bottom-up-perspektiv. Detta kommer till uttryck genom 

fokusområden snarare än mätbara förvaltningsmål, i 

kombination med en tilltro till skolledarna och verksam-

heterna att utföra uppdraget på bästa sätt, med stöd av 

förvaltningen. Rektorerna tar fram enhetsvisa mål baserat 

på behov och nuläge. Vi har tilltro till att SKA ger ökat 

fokus på barn/elever, lärande och undervisning och un-

derlättar uppföljning, dokumentation och samarbete.  

I rutan till höger återfinns det gångna läsårets utveckl-

ingsområden, identifierade i det systematiska kvalitets-

arbetet. På såväl förvaltnings- som enhetsnivå har dessa 

fått mer eller mindre utrymme under året, beroende på 

dess art, aktualitet och relevans, men det har skett arbete 

och utveckling inom samtliga områden. 

I denna rapport återfinns en sammanställning av läså-

rets SKA utifrån förvaltningens och enheternas fokusom-

råden och målsättningar, där arbetet med utvecklingsom-

rådena finns med. Den baseras på olika underlag från 

läsåret som gått – kvalitetsdialoger/-uppföljning, led-

ningsmöten, SKA-onsdagar, SKA-produktion, kunskapsre-

sultat, enkäter, utvärderingar, fortbildning samt enheter-

nas och förvaltningens övriga SKA-dokumentation. Vårt 

fokus på höjd undervisningskvalitet, med områden som 

Läsa – Skriva – Räkna, Struktur, Relationer, Arbetsro, 

har varit gediget och genomsyrat året, vilket denna rap-

port visar. Vi har gått djupare i undervisningens kvalitet, 

arbetat med strukturer, organisation, samsyn, definierade 

mål/begrepp, ämnesdidaktik, framgångsfaktorer, an-

passningar, språkutveckling och observationer. Vi ser en 

förflyttning framåt och samtidigt ett behov av fördjupade 

analyser och spetsigare målformuleringar nästa år, då vi 

fortsätter arbetet. Att uppnå höjd undervisningskvalitet är 

ett långsiktigt arbete som syftar till ökad måluppfyllelse, 

men detta kan inte kan mätas på kort sikt.  

Förvaltningens utvecklingsområden 

lå 19/20 

   

 Ta tillvara lärdomar från fokus-

området Tillgänglighet 

 Höjd undervisningskvalitet som ett 

övergripande fokusområde, med 

enhetsvisa mål 
* Läsa-skriva-räkna, struktur, relationer 

och arbetsro samt vetenskaplig grund.  

* ”Ystads skolor kan mer”.  

* Riktat fokus på matematik, målupp-

fyllelse, meritvärde och gymnasiebehö-

righet. Implementering av ny läroplan i 

förskolan Lpfö18.  

* Utveckla nätverk för förstelärare, 

specialpedagoger, förskoleklass och 

fritidshem. 

 Uppföljning och dokumentation av 

elevers kunskapsutveckling i 

grundskolans åk F-9 
* Vidareutveckla det påbörjade arbe-

tet från 18/19 

* Se över gemensamt digitalt system 

för kunskapsresultat 

 Utveckling av målstyrning och 

SKA-processer 
* ”Hur sätter vi mål? Hur mäter vi kva-

litet?” – Utmanande tankar och fördju-

pade diskussioner. 

 Utveckling och ökad likvärdighet 
* Digitalisering: Implementering av nya 

läroplansdelar samt LDUP 

* Elevhälsa och särskilt stöd: Utbild-

ningsinsatser och samarbete med Barn- 

och elevhälsan 

* Närvaro/frånvaro: Kartläggning och 

nya rutiner 

* Skolbibliotek: Förutsättningar och 

strukturer för samarbete så att skol-

biblioteken etableras och används som 

pedagogisk resurs, med stöd av den 

centrala skolbiblioteksenheten.  
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Coronasituationen under våren 2020 och därtill hörande restriktioner, krav på anpassningar, oro och från-

varo har påverkat våra verksamheter i hög grad. Den har även begränsat möjligheter till centralt utveckl-

ingsarbete när SKA-onsdagar och förstelärarträffar ställts in. Enheternas lokala dagliga arbete fått anpas-

sas efter rådande situation med frånvarande personal och elever, anpassningar i den fysiska miljön, färre 

möten etc. Förvaltningens inställning är dock att eftersom utbildningen, undervisningen och barnens lärande 

har fortsatt, om än med stora utmaningar, har vårt SKA med fokus på undervisning kanske varit viktigare än 

någonsin. Skolorna ger också exempel på att även om deras planerade arbete inte kunnat genomföras har 

de sett vinster och utveckling inom andra områden som digitalisering och nya, kreativa arbetsformer. 

I utvärdering av utvecklingsområdena menar 80 % av skolledarna att vi till stor del eller helt tagit tillvara 

lärdomar från förra fokusområdet Tillgänglighet när vi gått in i Undervisningskvalitet. Lika hög andel anser 

att vi fördjupat oss i de tänkta delområdena Läsa – Skriva – Räkna, Struktur, Relationer och Arbetsro, ut-

vecklat skolbiblioteken och arbetat med implementering av förskolans nya läroplan bl.a. genom projektet 

”Förskolan SKA – Tillgänglig undervisning i förskolan”. Att fokusområdena vävs in i varandra naturligt och 

långsiktigt, och i grunden har haft betydelse för kvalitetsutvecklingen är glädjande och bådar gott framåt. 

Att utvecklingsarbetet på enheterna med att följa upp och dokumentera elevernas kunskapsresultat har 

kommit ett stort steg framåt är förvaltning och skolledare överens om. Skolans kärnuppdrag är lärande och 

kunskapsinhämtning. Varje skola, varje rektor och varje lärare behöver ha god kännedom om elever-

nas utveckling genom kontinuerlig och systematisk uppföljning och dokumentation. Därför är det gläd-

jande att det förbättringsarbete som skett de senaste åren, med tydligare, men tillitsbaserade, krav från 

förvaltningen, och stöd genom lärande exempel, kvalitetsdialoger och kollegialt lärande, har visat sig ge 

resultat i form av förstärkta rutiner, tätare uppföljningar, dokumentation och samverkan på många skolor. 

Personalen har större kunskap om elevers utveckling, och insatser sätts in kopplade till det som uppmärk-

sammas. Nu tar vi förbättringsarbetet ett steg till och ser till att detta fungerar väl på alla skolor.  

Förvaltningen behöver se över nuläge/behov och hitta ett digitalt system för kunskapsresultat/betyg som 

bättre uppfyller krav på funktion och användarvänlighet. Lå 19/20 har kontakt tagits med Vklass, som er-

bjuder en betygsmodul kopplad till Extens, men förbättringsarbetet behöver fortsätta med högre intensitet.  

 

Inte bara dokumentation och uppföljning utan även analys av kunskapsresultat kan utvecklas och fördju-

pas. Under parollen ”Ystads skolor kan mer” har vi ställt oss frågorna ”Vad krävs för att nå längre?” och 

”Hur ger vi varje barn/elev förutsättningar att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar?” Dessa 

reflektioner har kopplats till undervisningskvalitet, pedagogiskt ledarskap, dokumentation, anpassningar och 

stöd, behörighet och bedömning, trygghet och studiero, struktur, relationer mm. Diskussionerna har varit gi-

vande, och vi har fått ett större kunskapsunderlag för att framöver nå ännu längre mot att varje skola, 

varje rektor och varje lärare har god kännedom om elevernas kunskapsutveckling genom kontinuerlig 

och systematisk uppföljning och dokumentation. Gymnasiebehörigheten har stor betydelse för en individs 

framtid och för samhället i stort, och kommer därför att ha ännu högre prioritet lå 20/21, även om merit-

värde och måluppfyllelse i alla ämnen också är betydelsefulla nyckeltal.  
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Enligt utvecklingsområdena skulle vi lå 19/20 ha ett riktat fokus på matematik, måluppfyllelse, meritvärde 

och gymnasiebehörighet. Tidigt under läsåret lade vi till svenska och svenska som andraspråk inom ramen 

för Läsa – Skriva – Räkna. Tydliga riktade mål och insatser inom språkutvecklande arbetssätt, läsning och 

sv/sva har genomförts på i princip alla enheter, rektorer har gjort lektionsobservationer, kunskapsresultat 

har följts upp, sva-beslut och -rutiner har förtydligats och kompetensutveckling skett på SKA-onsdagar. För-

skolan kan se tydligare resultat på barnens språkutveckling än skolan, där det ofta tar längre tid att utläsa 

resultat. Dock har några trender/frågetecken identifierats inom sv/sva, se avsnitt om kunskapsresultat ne-

dan. Några förskolor har haft matematik som fokusområde, men fortbildning/SKA-onsdag inom matematik-

delen blev pga. Corona flyttad till HT 2020.  

Utvecklingsområden på mer strategisk nivå har handlat om målstyrning och SKA-processer; ”Hur sätter vi 

mål? Hur mäter vi kvalitet? – Utmanande tankar och fördjupade diskussioner”. 88 % av skolledarna anser 

att vi arbetat helt eller delvis med denna fråga. Här har vi haft kollegiala diskussioner med utgångspunkt i 

enheternas SKA, där vi sett att målens inriktning, målformuleringar, mätbarhet och röd tråd varierar stort 

mellan enheterna. Till viss del är det precis som det ska vara, eftersom det ska finnas en frihet och ett hand-

lingsutrymme för varje rektor att skapa sina SKA-strukturer och formulera enhetsvisa mål baserat på behov 

och nuläge. Samtidigt har rektorer och pedagoger uppgett att målstyrning är svårt, och att de praktiska 

övningar, gruppdiskussioner och kvalitetsdialoger som genomförts gett stöd i målarbetet. Ytterligare input 

fick vi hösten 2019 när en SKA-onsdag förlades till Malmö Universitet med en intressant föreläsning av 

Jonna Bornemark; ”Mätbarhetens gränser – går det att mäta kunskap?” och påföljande gruppreflektion. 

Ett utvecklingsområde som fått mindre uppmärksamhet och därmed sämre resultat är vår planerade gemen-

samma uppföljning av nya läroplansdelar inom digitalisering och digitala utvecklingsplaner som helt fick 

utgå under våren pga. Corona, men ska genomföras hösten 2020. Digitaliseringsarbetet fortgår på enhet-

erna, men har inte systematiskt lyfts på kommunnivå.  

Ett något mindre framgångsrikt år har det även varit för vårt fritidshemsnätverk som legat på is efter 

många års utvecklingsarbete. Nätverket för förskoleklass har däremot jobbat aktivt fram tills träffarna 

behövde ställas in av smittoskäl.  

93 % av skolledarna anser att vi helt eller delvis har samarbetat och genomfört utbildningsinsatser med 

Centrala barn- och elevhälsan (specialpedagoger) inom Läsa – Skriva – Räkna, frånvaro och Förskolan 

SKA/Lågaffektivt bemötande. Elevhälsans kompetens på såväl central som lokal nivå är hög och det före-

byggande och hälsofrämjande arbetet liksom handledning och kompetensutveckling bör i ännu högre grad 

än tidigare, och med fler yrkesgrupper delaktiga, kopplas ihop med och synliggöras i vårt SKA. 

De senaste åren har arbetet med att tidigt uppmärksamma och åtgärda frånvaro intensifierats, viket har 

gett resultat i form av nya rutiner, förändrat förhållningssätt och en högre medvetenhet och förbättrad 

kommunikation hos såväl skola som elev och vårdnadshavare kring vikten av närvaro. Vi har kommit en bra 

bit på väg (även om Coronapandemin försvårat för oss) och bygger vidare lå 20/21. 

 

Vårt kvalitetsarbete har djupare fokus på färre saker, med ett gemensamt ansvar i den lo-

kala styrkedjan, i sann #gilla_våga_dela-anda, utifrån vetenskaplig grund och med tydlig 

koppling till lärande och uppdrag.  
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Vi ser en tydlig kvalitetsökning i förskolan de senaste åren, där hög behörighet och den samlade och 

långsiktiga kompetensutveckling som genomförs kan vara en förklaring. Implementeringen av den nya läro-

planen har gått över förväntan tack vare ett gott förberedelsearbete och det engagemang och den nyfi-

kenhet som våra förskolor visat. Fritidshemmens utveckling har avstannat, med rekrytering och behörighet 

som oroande områden framöver. Förskoleklassen är obligatorisk fr.o.m. lå 18/19 vilket innebär föränd-

ringar och krav, men också ger mer kraft åt denna skolform. I grundskolan ser vi stabilitet och profession-

alitet i ledningsgrupperna och en vilja till skolutveckling. Kunskapsresultaten i grundskolan är inte lika höga 

som för några år sedan, men den nedåtgående trenden för vissa nyckeltal/ämnen/årskurser har avtagit. 

Grundsärskolan är stabil, framåt och utmanande genom sitt moderna arbete med digitalisering, vetenskap-

lig grund, teman med estetiska lärprocesser och sin konkreta undervisningsutveckling och tydliga tro på ele-

verna och på deras möjlighet till progression oavsett funktionsnedsättning. 

Förvaltningen vill särskilt lyfta särskilt stöd på grundskolan som ett område som behöver belysas extra 

under lå 20/21. I skolchefers, utvecklingsledares och Barn- och elevhälsans kontakt med rektorer och skolor 

framkommer att det finns brister på flera håll, vilket rektorer oftast är medvetna om. Dokumentation och 

beslut, t.ex. pedagogiska kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram, lämnar mycket att önska, och 

rutiner följs inte alltid. Även organisation och kompetens/behörighet behöver ses över. Skolinspektionen pe-

kar på liknande brister i anmälningsärenden. Elevärenden är ofta komplexa, och tid och resurser begrän-

sade, vilket kan vara en förklaring till de brister vi ser, men målet är alltid att arbetet ska utföras enligt 

gällande styrdokument och rutiner, där elevens rätt till stöd är utgångspunkten. 

En utmaning, som påverkar våra verksamheter både på kort och lång sikt, är den ansträngda ekonomiska 

situationen de senaste åren. Ystads låga resurstilldelning (barn-/elevpeng) får konsekvenser på bl.a. lärar-

täthet, vilket påverkar skolans förutsättningar. Detta, i kombination med de utmaningar som den ”dubbla 

styrningen” medför, där förskola/skola styrs av staten som genom styrdokument och reformer ger uppdrag 

till huvudmannen men också direkt till rektor, gör att förvaltning och skolledare ställs inför en komplex ar-

betssituation. Den externa genomlysning av BUN:s verksamhet som genomfördes 2020 bekräftar vår bild av 

att Ystad har låg resurstilldelning och låg personaltäthet men samtidigt hög kvalitet och goda resultat.  

 

”Sett till skolresultat jämte totalkostnaden för grundskolan i jämförelse med riket och länet, 

får Ystad anses uppnå en generellt hög kvalitet till en låg kostnad. […] Med hänvisning till 

att förskolan, grundskolan och fritidshemmen drivs till förhållandevis låga kostnader,  

bör fokus för verksamhetsutveckling hänföras till att ytterligare stärka och stödja kvaliteten  

snarare än insatser för ökade effektiviseringar.” 

  
(Genomlysning av Barn- och utbildningsnämnden, augusti 2020, s. 16, 20) 
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Ett stort fokus har varit att planera, bygga och starta upp nya förskolan/skolan Källan. Vårterminen 2021 

startar förskolebarn och pedagoger från Marielund och Soldalen tillsammans med elever och lärare från 

Östra/Bleke upp verksamheten i de nya lokalerna intill Ystad Arena med den gemensamma pedagogiska 

riktning som tagits fram för ”hela barnet, hela dagen” i de moderna lärmiljöerna. 

Bakom utvecklingsarbetet Backa barnet står Polisen, Region Skåne och Ystads 

kommun, som tillsammans vill ge barn det stöd de har behov av i rätt tid, och hjälpa 

vårdnadshavare, myndigheter och verksamheter att få en helhetsbild, där barnets 

behov sätts främst. Detta nya utvecklingssamarbete blir en viktig hörnsten i våra 

möten med barn och unga. 

Vår samlade bedömning och slutsats är att Ystads kommun, Kultur och Utbildning, har en hög kvalitet i sina 

utbildningsverksamheter. Vi har relativt höga kunskapsresultat, hög andel pedagoger med rätt behörighet, 

engagerade och samverkande skolledare som arbetar för en lärande organisation samt förvaltningsöver-

gripande ledning och stödfunktioner såsom Barn- och elevhälsan, Utvecklingsenheten, Bemanningen, Skol-

biblioteken och handläggare – där alla arbetar för våra barns och elevers bästa. De senaste årens föränd-

rade kvalitetsarbete börjar bära frukt. Förvaltningen ser att vi är på rätt väg när vi renodlar och förädlar 

våra kvalitetsprocesser för att tillsammans i ännu högre grad arbeta långsiktigt, strukturerat och systematiskt 

med vårt kärnuppdrag och att ge alla barn och elever utbildning och undervisning med möjlighet till utveckl-

ing, omsorg, ledning, stimulans, anpassningar och stöd. Att lägga grunden i Tillgänglighet lå 18/19 och nu 

första året av Undervisningskvalitet lå 19/20 har visat sig ge fina resultat i samtliga skolformer och utgör 

en stabil utgångspunkt i vårt kommande arbete med Undervisningskvalitet.  

Inom områdena särskilt stöd, frånvaro/skolplikt, svenska som andraspråk och anmälan till socialtjänsten syns 

på vissa håll kvalitetsbrister i insatser, rutinföljsamhet, dokumentation och beslutsfattande. Här krävs fortsatt 

utvecklingsarbete mot ännu högre kvalitet, rättssäkerhet och begriplighet i de grundläggande uppdrag 

och den kärnverksamhet vi har enligt styrdokumenten. Alla i den lokala styrkedjan har ett ansvar här, och 

behöver agera professionellt och ”ta på sig tjänstemannarocken”. Politik och förvaltning/kommun ska till-

handahålla resurser, utreda och ta beslut, erbjuda kompetensutveckling, skapa förutsättningar och ge stöd 

till verksamheterna för att detta ska kunna uppfyllas. Rektorer ansvarar för sin inre organisation och för att 

skapa rutiner, strukturer och förutsättningar för personalen att genomföra sitt uppdrag. 

Utifrån denna samlade bedömning och årets kvalitetsrapport har nedanstående utvecklingsområden tagits 

fram. Ansvaret att leda och ge stöd till skolledare i dessa processer ligger huvudsakligen på skolchefer, 

Utvecklingsenheten, centrala Barn- och elevhälsan samt nya (Y)staben. 
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UTVECKLINGSOMRÅDEN LÅ 20/21 

 Höjd undervisningskvalitet som övergripande fokusområde, utifrån vilket enhetsvisa mål sätts. 

o Ta tillvara lärdomar från föregående års utveckling av undervisningskvaliteten och fördjupa 

processerna. 

o Läsa – Skriva – Räkna, Struktur, Relationer och Studiero samt vetenskaplig grund som bety-

delsefulla delar. 

o Riktat fokus på svenska, svenska som andraspråk, matematik samt gymnasiebehörighet. 

o Fördjupning av Läsa – Skriva – Räkna i förskolan genom projektet ”Förskolan SKA – Till-

gänglig undervisning i förskolan”.  

o Utforskande av frågeställningen ”Ystads skolor kan mer”. Vad krävs för att nå längre? Hur 

ger vi varje barn/elev möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? 

 Uppföljning och dokumentation av elevers kunskapsutveckling i grundskolans åk F-9.  

o Säkerställa att alla grundskolor har välfungerande system, rutiner och dokumentation av 

kunskapsresultat/omdömen/betyg så att varje lärare och varje rektor har god kännedom 

om varje elevs kunskapsutveckling med tillhörande insatser. 

o Intensifiera processen med ett gemensamt digitalt system för dokumentation, uppföljning och 

progression av kunskapsresultat/betyg. 

 Utveckling, rättssäkerhet, kvalitetssäkring och ökad likvärdighet inom följande områden: 

o Elevhälsa och särskilt stöd: Utbildningsinsatser och samarbete med centrala Barn- och elev-

hälsan kopplat till SKA. Säkerställa att skolornas arbete genomförs enligt gällande rutiner, 

skollag och läroplan utifrån en adekvat, fungerande organisation och elevers rätt till stöd. 

o Närvaro/frånvaro: Implementera rutiner. Säkerställa att ett förebyggande och hälsofräm-

jande arbete genomförs och att gällande rutiner och skollag följs. 

o Digitalisering: Följa upp implementering av nya läroplansdelar om digitalisering samt LDUP. 

o Fritidshemsutveckling: Se över nuläge, behov och insatser framåt, bl.a. kompetensförsörjning. 

o Skolbibliotek: Genomföra den sista delen av skolbiblioteksutvecklingen (Västerport och Nor-

report). Ta tillvara uppbyggda strukturer för samarbete så att skolbiblioteken ytterligare 

etableras och används som pedagogisk resurs, med stöd av skolbiblioteksenheten.  

 Utveckling av målstyrning och SKA-processer kopplat till organisation. 

o Organisationsstrukturer centralt och lokalt som stödjer arbetet med mål och analyser. 

 Förbereda kommande fokusområde Bedömning 

 

”I en verksamhet som är förändringsbenägen och som fungerar som en lärande organisation 

är kvalitetsarbetet ständigt närvarande på alla nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enhet-

en som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Målet är ett professionellt förhåll-

ningssätt och arbetssätt som leder till en ständig utveckling av verksamheten.” 

 
(Skolverkets allmänna råd, s. 11-12) 
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STRUKTUR OCH RUTINER I SKA-PROCESSEN  

 

”För att kunna genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete är det väsentligt från huvudmannens 

sida att skapa en grundläggande struktur som tydliggör vad i verksamheten som ska följas 

upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen samt rutiner för detta arbete. Ruti-

nerna bör även säkra att det finns arenor för återkommande dialog och återkoppling mellan 

ansvarsnivåerna, dvs. mellan huvudmannanivån och enhetsnivån. För att kunna följa en kvali-

tetsutveckling över tid och se förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dessutom 

dokumenteras. Det är en fördel om det finns en gemensam kärnstruktur som kan återfinnas 

både i enheternas SKA och i huvudmannens övergripande SKA. Därutöver måste varje för-

skole- eller skolenhet utvidga och anpassa sitt kvalitetsarbete utifrån sina behov och förutsätt-

ningar eller särskilda profilering. Varje enhets SKA blir därmed ett underlag både för det 

egna och för huvudmannens förbättringsarbete.” (www.skolverket.se) 

Mot bakgrund av ovanstående innehåller denna kvalitetsrapport dokumentation av huvudmannens SKA men 

sammanfattar också, i högre grad än tidigare, varje enhets systematiska kvalitetsarbete med fokus på 

Undervisningskvalitet. Det har skett ett fantastiskt arbete varje dag i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, 

grundsärskola och fritidshem och verksamheternas fina arbete förtjänar att presenteras mer ingående till-

sammans med redovisning av kunskapsresultat samt förvaltningens SKA-processer och övergripande bild.  

Först följer en översikt över och information om struktur och rutiner i vårt SKA-arbete, uppbyggd som en 

läsårslinje innehållande SKA-processens olika delar, arenor, medverkande samt dokumentation.  

SKA-processen  

 

SKA-onsdagar  

Lå 18/19 infördes ”SKA-onsdagar” som en del i det förändringsarbete som förvaltningen driver. Ut-

vecklingsledarna ansvarar för dessa halvdagar (4-5 per termin), där hela skolledargruppen och skolchefer-

na samt tre verksamhetschefer arbetar tillsammans med SKA-processer (mål, fokusområden, uppfölj-

ning/utvärdering/analys, fördjupningar, utbildning, feedback mm).  
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Kvalitetsdialoger 

Kvalitetsdialogerna, som i år genomfördes för tredje gången, förstärker det kontinuerliga kvalitetsarbetet 

och den lokala styrkedjan, ger en fördjupad bild av skolledningen och verksamheten och kompletterar SKA-

onsdagarna och övrigt SKA-arbete under året. Utgångspunkter i samtalen är systematik i målarbetet och 

uppföljning av barns/elevers lärande och utveckling. Här möts skolchefer, utvecklingsledare och skolledare 

ute på enheterna, med syfte att lära känna verksamheterna ytterligare genom att öka kunskap och förstå-

else om nuläge och utvecklingsbehov, stolthet och utmaningar, kunskapsresultat, organisation, fortbildning, 

särskilt stöd, SKA-strukturer samt förvaltningens tre fokusområden och enhetens egna mål.  

”Kvalitetsdialogerna är en möjlighet för förvaltningen att arbeta stödjande gentemot verk-

samheterna och samtidigt ett sätt att hålla i det gemensamma paraply som vi alla delar – 

Ystad lyfter tillsammans. Det gemensamma fokusområde vi ägnar många av våra tankar till 

detta år är Undervisningskvalitet.” 

 
(Skolcheferna inför kvalitetsdialoger HT -19) 

Som underlag till dialogerna fanns enhetens dokumentation av kvalitetsarbetet, kunskapsresultat, pedago-

gisk dokumentation, enkäter samt andra dokument enheten valt ut. I Google Drive skapades en mapp för 

respektive enhet, läsbar för alla, där all dokumentation samlades.  

Inom ramen för Undervisningskvalitet har områdena Läsa – Skriva – Räkna, Relationer, Studiero och Struktur 

extra uppmärksamhet. Verksamheterna identifierar olika behov, baserat på en lokal undersökning. Behov 

som genererar målsättningar med tillhörande arbetsmetoder och som kvalitetsdialogerna har kretsat kring.  

- Vilka behov har man upptäckt i verksamheten avseende höjd undervisningskvalitet? 

- Vilka mål har verksamheten satt upp att arbeta mot? 

- Vem/vilka arbetar med att utvecklas mot målen? Vilka arbetssätt undersöks? 

- Finns det en idé om hur måluppfyllelsen kan utvärderas? Finns en utgångspunkt och hur tänker man 
sig märka en skillnad inom målsättningen? 
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Därtill har vi under året valt att bli specifika i frågan om hantering av närvaro/frånvaro. En muntlig åter-

koppling gavs på den digitala produktion (SKA-film och SKA-presentation) som verksamheterna lämnat in. 

Kvalitetsdialogerna har fallit väl ut och har mestadels mötts av positiva reaktioner. På kvalitetsdialogerna 

deltog även personalrepresentanter – förstelärare, processledare eller arbetslagsledare – vilket upplevts 

som mycket positivt av de inblandade. Personalen uttryckte att de uppskattade både att vara delaktiga i 

kvalitetsarbetet på detta sätt och att de fick prata pedagogik och kvalitetsarbete i lugn och ro, liksom att 

förvaltningen kom ut till enheterna och visade intresse för deras verksamhet. Styrkedjan blir förstärkt och 

mer sammanhållen genom värdeskapande möten mellan de olika nivåerna. Uppföljning av dialogerna var 

tänkta till april 2020, men blev pga. Covid19-pandemin inställda. I SKA-presentationer och -filmer som en-

heterna skickade in i juni såg vi en röd tråd från våra kvalitetsdialoger, vilket tyder på att vi med olika 

nedslag under året förstärker det kontinuerliga kvalitetsarbetet.  

SKA-dokumentation; SKA-presentation, SKA-film och hårda data  

Varje enhet har, som en del av sin dokumentation, gjort en ”SKA-produktion”, bestående av en SKA-

presentation och en kort SKA-film. Uppdraget var att visa enhetens SKA, med nuläge, mål, planering, aktivi-

teter, resultat, analys och utvecklingsområden för läsårets arbete med Undervisningskvalitet och genom fil-

men belysa en av dessa processer mer konkret nära verksamheten.  

1. Var befann vi oss, vilket nuläge/utgångsläge hade vi? Fanns utvecklingsområden från fg år? 

2. Vilka mål satte vi därför upp för läsåret, kopplat till fokusområdet Tillgänglighet?  

3. Vilken planering gjorde vi utifrån nulägesbeskrivning och målformulering?  

Aktiviteter, genomförande? 

4. Vilka avstämningar och dokumentationer har vi gjort under året och vad visade de? 

5. Vilket resultat (kvantitativt/kvalitativt) ser vi kopplat till målen? 

6. Vad visar analysen? Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? 

7. Vad har vi lärt oss? Framgångsfaktorer?  

8. Vilka är våra utvecklingsområden till nästa läsår?  

 
(Stödfrågor till enheternas SKA-process, från Utvecklingsenheten) 

Som komplement till detta redovisar varje enhet ett antal ”hårda data” – statistik och kunskapsresultat av 

kvantitativ art, som har utgjort en del av underlaget för analysen i SKA-processen. Material har under året 

samlats, i sann #gilla_våga_dela-anda, i en gemensam Google Drive-mapp, öppen för alla. Presentationer, 

filmer och den hårda datan samt kvalitetsdialoger och övrigt underlag sammanställs på förvaltningsnivå av 

Utvecklingsenheten och ligger till grund för årets kvalitetsrapport.  

SKA-produktionerna har gett en god inblick i SKA, undervisning och skolutveckling under det gångna 

året. Vilken variation och fin insikt i verksamheterna vi bjudits på, där det verkligen märks att skolledare, 

pedagoger och barn/elever är stolta över sina verksamheter. Filmerna har på ett tilltalande och äkta vis 

förmedlat en SKA-process och ett nedslag i vardagen.  

 

 

 



Kvalitetsrapport 

 

Sida 15 

 

Vi ser en stor kvalitetshöjning från i fjol, såväl i själva innehållet i enheternas redovisningar som i hur det 

presenterats. Enheterna har fokus på undervisningen och många har en tydligare röd tråd i sitt målarbete 

och en tydligare koppling mellan SKA-processens olika delar. Det känns som om verksamheterna tagit ett 

kliv framåt i systematik och kvalitetsmedvetenhet. En mall för utförlig SKA-presentation som beskriver alla 

steg SKA-processen, har underlättat såväl dokumentation som förståelse för processer, både för pedago-

ger, skolledare och förvaltning.  

Även om utgångspunkten i vårt SKA alltid är barn/elever och deras utveckling och lärande ser vi i vår ana-

lys att det är ganska stora skillnader mellan enheterna vad gäller i vilken utsträckning innehållet i SKA-

dokumentationen handlat främst om mål, strukturer och kvalitetsarbete eller om pedagogers/barns/elevers 

lärande. I en del fall är verksamheternas mål och aktiviteter huvudsakligen riktade till pedagogerna (och 

inte alls till barn/elever) i form av kompetensutveckling mm, utan att beskriva vilken effekt detta är tänkt 

ska ge på barns/elevers lärande och utveckling, något som bör uppmärksammas under kommande läsår.  

”SKA-onsdagar gynnar arbetet att hålla fokus.” 

”Kvalitetsdialoger spetsar till tanke och reflektion vilket gynnar arbetet ute i verksamheten.” 

 

” Från början kändes begreppet undervisning som fokusområde väldigt stort och diffust för 

mig. Våra SKA-onsdagar hjälpte dock till att precisera begreppet.” 

  
(Rektorsgruppens utvärdering av SKA-året 19/20, juni 2020) 

Dialogmöte med politiken  

Som ett led i arbetet med att koppla ihop de olika delarna i den lokala styrkedjan anordnas årligen dia-

logmöten, vilket skedde i oktober 2019. Ett forum där förvaltning, skolledare och BUN-politiker möts i sam-

tal om förutsättningar, kvalitet, roller och uppdrag. Utvecklingsenheten presenterade då föregående läsårs 

SKA med utgångspunkt i det dåvarande fokusområdet Tillgänglighet och den kvalitetsrapport som tagits 

fram. En kort film, sammansatt av enheternas inlämnade SKA-filmer, visades. Representanter från rektors-

gruppen gav information om rektors komplexa uppdrag och de begränsade resurser och utmanande förut-

sättningar som finns. Avslutningsvis fick skolledare och ledamöter mötas i mindre grupper och utifrån fråge-

ställningar samtala om SKA, skolutveckling och verksamheternas styrkor/utmaningar.  
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VÅRA VERKSAMHETER I SIFFROR 

Statistik förskola, Ystads kommun, 2016-2019  

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018                Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2019 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående förskolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal 

kan man även hitta statistik endast för förskolor i kommunal regi fram till 2019, se nedan. Vissa uppgifter 

återfinns därefter i Kolada. 

Antal inskrivna barn per avdelning: 2016: 19,0 (riket 15,8). 2017: 18,9 (riket 15,3). 2018: 18,9 (riket 

15,4). Uppgifter för 2019 saknas. 

Antal inskrivna barn per årsarbetare: 2016: 6,1 (riket 5,2). 2017: 7,2 (riket 5,1). 2018: 7,8 (riket 5,1). 

2019: 6,3 (riket 5,2). 

Andel årsarbetare med ped. högskoleexamen: 2016: 72 % (riket 45 %). 2017: 75 % (riket 45,0 %).  

2018: 76 % (riket 45 %). 2019 (saknas). 

Heltidstjänster med förskollärarlegitimation: 2017: 72% (riket 43 %). 2018: 72% (riket 43 %).  2019: 73% 

(riket 43 %). 

Ystad har i jämförelse stora barngrupper, låg personaltäthet och hög lärarbehörighet.  

Statistik fritidshem, Ystads kommun, 2016-2019  

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2019 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal kan 

man fram till 2018 även hitta statistik endast för fritidshem i kommunal regi. Uppgifter för 2019 saknas. 

Antal elever per avdelning: 2016: 25,5 (riket 40,0). 2017: 22,3 (riket 39,3). 2018: 22,2 (riket 39,4) 

Antal elever per anställd: 2016: 14,6 (riket 12,5). 2017: 14,8 (riket 12,4). 2018: 13,3 (riket 12,2) 

Antal elever per årsarbetare: 2016: 29,3 (riket 21,2). 2017: 31,4 (riket 20,6). 2018: 28,2 (riket 20,3). 

Andel årsarbetare med ped. högskoleexamen: 2016: 66,0 % (riket 45,0 %). 2017: 57,0 % (riket 41,0 %). 

2018: 53,0 % (riket 40,0 %)  
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Ystad har i jämförelse färre antal elever per avdelning de senaste åren och har låg personaltäthet. Att an-

delen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen sjunkit drastiskt de senaste åren är tydligt och oro-

väckande. Anledning finns att även fortsättningsvis vara uppmärksam på detta. 

Statistik förskoleklass, Ystads kommun, 2018 och 2019 

 

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2019 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I Skolverkets databas Jämförelsetal och i 

Kolada saknas statistik för förskoleklasser i kommunal regi. 

Ystad har i jämförelse mycket hög andel pedagogiskt utbildade lärare och en ökande personaltäthet.  

 

Statistik grundskola, Ystads kommun, 2016-2019 

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018  Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2019 

Siffrorna ovan gäller hela kommunen, dvs. även fristående skolor. I databasen Kolada finns statistik för 

grundskolor i kommunal regi: 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola: 2016: 91,6 % (riket 84,2 %). 

2017: 93,2 % (riket 83,5 %). 2018: 89,4 % (riket 83,2 %). 2019: 87,1 % (riket 83,3 %). 

Andel årsarbetare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne: 2016: 80,8 % (riket 72,6%). 

2017: 81,5 % (riket 72,4 %). 2018: 80,1 % (riket 71,5 %). 2019: 78,5 % (riket 71,2 %). 

Antal elever per årsarbetare: 2016: 13,9 (riket 11,8). 2017: 13,6 (riket 11,9). 2018: 13,5 (riket 11,9). 

2019: 13,1 (riket 12,0). 

Andel nyinvandrade elever (4 år) och elever med okänd bakgrund, åk 1-9: 2016: 6,6 % (riket 8,3). 2017: 

4,6 (riket 7,8). 2018: 5,3 (riket 7,7). 2019: 4,5 (riket 7,4). 

Ystad har i jämförelse en ökande personaltäthet. Andel pedagogiskt utbildade lärare är hög, men sjunker. 

Anledning finns att även fortsättningsvis vara uppmärksam på detta.  
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Statistik grundsärskola, Ystads kommun, 2016-2019 

 

 

 

 

Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2018   Källa: Skolverkets Kommunblad Ystads kommun 2019 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen grundsärskola: 2016: 81,5 % (riket 84,7 %). 2017: 82,6% 

(riket 84,3 %). 2018: 78,6 % (riket 83,2 %). 2019: 85,3 % (riket 83,0 %). 

Ystad har i jämförelse något lägre andel pedagogiskt utbildade lärare än riket fram till 2019 då behörig-

heten steg. 
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KUNSKAPSRESULTAT GRUNDSKOLA LÅ 19/20  

Resultaten bygger på enheternas inlämnade statistik (”hårda data”), statistik från systemet Extens samt 

Skolverkets SIRIS/Jämförelsetal. Analys av resultat sker på skolorna, i ledningsgruppen och av UE.  

Åk 1-5 – Skriftliga omdömen  

Vi samlar in statistik över skriftliga omdömen i åk 1-5, för att kunna se alla årskursers resultat, göra jämfö-

relser med annan statistik (t.ex. särskilt stöd), samt i förlängningen kunna följa en årskurs/skolas kunskapsut-

veckling. Se vidare ”hårda data”. Analys av resultaten sker huvudsakligen på skolnivå. 

Åk 1 – Måluppfyllelse Svenska/Svenska som andraspråk  

Andel elever 
som beräknas 
kunskapskraven 
åk 1, antal och 
%  

 
Svenska/ 

svenska som 
andraspråk 

 
Svenska 

 
Svenska som 
andraspråk 

  
2019  

 % 
2019 
antal 

2020  
% 

2020 
antal 

2020  
% 

2020 
antal 

Backa 90 45/50 98 45/46 88 7/8 

Edvinshem 93 56/60 100 48/48 100 3/3 

Hedeskoga 100 19/19 88 23/26 - - 

Köpingebro 92 46/50 94 45/48 - - 

Löderup 78 14/18 90 19/21 80 4/5 

Svarte  97 31/32 95 18/19 - - 

Sövestad 92 12/13 90  9/10 - - 

Västerport 86 25/29 83  20/24 25  1/4 

Östra 93 26/28 97 28/29 78 7/9 

I årskurs 1 finns enbart kunskapskrav i svenska och svenska som andraspråk (infördes 2018, rapporteras sedan 2019). 

Siffrorna är överlag goda. En av skolorna når 100 % måluppfyllelse i både svenska och svenska som and-

raspråk. Skolornas resultat i svenska skiljer sig åt, ett spann på 83-100 % i sv och 25-100 % i sva. Tidig 

upptäckt är viktigt och resultaten ska följas upp framöver för varje kull. 

  



Kvalitetsrapport 

 

Sida 20 

 

Åk 3 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne  

Andel elever som 
uppnått kun-
skapskraven åk 3, 
antal och % 

 
Svenska/ 

Svenska som andra-
språk 

 
Matematik 

 
SO 

 
NO 

  
2018 

% 
2019  

 % 
2020 

% 
2020 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2020 
% 

2020 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2020 
% 

2020 
antal 

2018 
% 

2019 
% 

2020 
% 

2020 
antal 

Backa 93 82 92 44/48 85 80 85 41/48 100 78 90 43/48 100 78 94 45/48 

Edvinshem 94 94 93 42/45 98 94 98 44/45 100 100 98 44/45 100 100 98 44/45 

Köpingebro 89 88 89 49/55 96 92 84 46/55 100 94 89 49/55 100 94 100 55/55 

Löderup 82 91 76 22/28 91 82 96 27/28 95 91 89 25/28 95 91 89 25/28 

Svarte  86 86 93 28/30 86 79 87 27/30 86 97 97 97/30 86 97 97 29/30 

Sövestad 89 86 89 34/38 83 86 89 34/38 97 86 100 38/38 100 86 100 38/38 

Västerport 73 81 88 23/26 83 81 96 25/26 90 100 85 22/26 93 100 92 24/26 

Östra 84 83 71 25/35 86 73 60 21/35 95 83 94 33/35 95 83 94 33/35 

I årskurs 3 finns kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk, matematik, So-ämnen och No-ämnen. 

Pga. få elever som läser sva har vi valt att rapportera sv och sva tillsammans. I skolredovisningarna rapporteras resultaten var för sig.  

Vi har valt att redovisa de senaste resultaten både som antal och andel elever som uppnått kunskapskraven. Detta eftersom procentsatser 

kan vara svårjämförbara när antal elever varierar, men också för att förtydliga individerna bakom siffrorna och vårt kunskaps- och stöd-

uppdrag till dessa elever. 

Procentsatser bör tolkas med försiktighet. Det är stor skillnad på antalet elever per åk och skola, vilket gör 

procentsatser svårjämförbara. Därför rapporterar vi inte bara andelen i procent utan även antalet elever. 

Ingen av skolorna når full måluppfyllelse i svenska/svenska A i åk 3. Skolornas resultat i svenska skiljer sig 

åt, ett spann på 71 % till 93 %, något sämre än i fjol. Två skolor har försämrat sina resultat, övriga ligger 

på samma nivå eller har höjt sig. 6 av 8 skolor ligger under 90 %, något bättre än i fjol.  

I matematik finns ett resultatspann mellan skolorna på 60-98% (73-94 % 2019), vilket är en försämring 

från i fjol om man räknar det lägsta resultatet, men övriga har 84-98 %, vilket ger ett högre snitt. 6 av 8 

skolor har förbättrat sina resultat sedan i fjol, då visserligen flera hade ovanligt låga resultat. Inte på någon 

skola har samtliga elever nått kunskapskraven. 6 skolor ligger under 90 %.  

På flera skolor är måluppfyllelsen inom skolan lika stor i SO och NO. På 2 av 8 skolor når alla elever kun-

skapskraven NO och på 1 av 8 i SO. 
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Åk 3 – Måluppfyllelse i alla ämnen  

Måluppfyllelse i 
alla  

ämnen 

Andel elever 

som uppnått  
kunskapskraven 

i alla ämnen (%) 2018 

Andel elever 

som uppnått  
kunskapskraven 

i alla ämnen (%) 2019 

Andel elever 

som uppnått  
kunskapskraven 

i alla ämnen (%) 2020 

Antal elever 

som uppnått  
kunskapskraven 

i alla ämnen 2020 

Backa 83 % 76 % 81 % 39/48 

Edvinshem 91 % 98 % 93 % 42/45 

Köpingebro 89 % 84 % 74 % 41/55 

Löderup 82 % 70 % 79 % 22/28 

Svarte  86 % 76 % 87 % 26/30 

Sövestad 83 % 89 % 90 % 34/38 

Västerport 60 %  81 % 77 % 20/26 

Östra 77 % 76 % 45 % 16/35 

Resultaten visas både som antal och andel elever som uppnått kunskapskraven. Detta eftersom procentsatser kan vara svårjämförbara när 

antal elever varierar, men också för att förtydliga individerna bakom siffrorna och vårt kunskaps- och stöduppdrag till dessa elever. 

Mellan 3 och 19 elever på varje skola har inte uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen i åk 3. 4 av 8 

skolor har ett högre resultat än i fjol. 4 av 8 skolor har liksom i fjol en måluppfyllelse under 80 %. Östra har 

ett ovanligt lågt resultat, en progression har skett, men resultaten har trots insatser inte blivit högre.  

Åk 6 – Måluppfyllelse i alla ämnen 

Måluppfyllelse i 

alla ämnen 

Andel elever 
som uppnått  

kunskapskraven 
i alla ämnen (%) 2018 

Andel (%) elever 
som uppnått  

kunskapskraven 
i alla ämnen (%) 2019 

Andel (%) elever 
som uppnått  

kunskapskraven 
i alla ämnen (%) 2020  

Antal elever  
som uppnått  

kunskapskraven 
i alla ämnen 2020 

Backa 85 % 94 % 75 % 36/48 

Bleke 86 % 61 % 74 % 34/46 

Edvinshus 91 % 85 % 91 % 44/48 

Köpingebro 88 % 91 % 88 % 51/58 

Löderup 74 % 67 % 69 % 9/13 

Svarte  97 % 93 % 86 % 27/28 

Sövestad 100 % 90 % 100 % 13/13 

Västerport 92 % 79 % 85 % 41/48 

 

I Sövestad uppnår alla elever full måluppfyllelse. Mellan 0 och 12 elever på varje skola lämnar åk 6 med F 

i ett eller flera ämnen. Löderup har låg måluppfyllelse (69 %) liksom Bleke (74 %) och Backa (75 %). 5 av 

8 skolor har ett högre resultat än i fjol.  
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Åk 6 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne  

Antal/andel 
elever som 

uppnått 
betyg A-E 

åk 6 

Sv Sva Ma Ge Hi Sh Re Bi Ke Fy Tk En Idh Hkk Bl Sl Mu Ml Mspr 

Backa 33/40 
83% 

4/8 
50% 

40/48 
83% 

41/48 
85% 

47/48 
98% 

44/48 
92% 

48/48 
100% 

44/48 
92% 

42/48 
86% 

48/48 
100% 

48/48 
100% 

40/48 
83% 

46/48 
96% 

44/45 
98% 

48/48 
100% 

48/48 
100% 

48/48 
100% 

7/7 
100% 

36/39 
92% 

Bleke 35/41 
85% 

1/6 
17% 

38/47 
81% 

38/43 
88% 

37/44 
84% 

43/47 
91% 

42/74 
89% 

40/43 
93% 

40/43 
93% 

40/43 
93% 

43/47 
91% 

41/47 
87% 

43/46 
93% 

43/47 
91% 

44/47 
94% 

45/46 
98% 

44/46 
96% 

12/13 
92% 

34/35 
97% 

E-hus 45/48 
93% - 46/48 

96% 
47/48 
98% 

47/48 
98% 

47/48 
98% 

48/48 
100% 

48/48 
100% 

47/48 
98% 

48/48 
100% 

47/48 
98% 

45/48 
93% 

47/48 
98% 

45/48 
93% 

48/48 
100% 

47/47 
100% 

48/48 
100% - 44/44 

100% 

K-bro 51/57 
89% 

0/1 
0% 

56/58 
97% 

57/58 
98% 

57/58 
98% 

57/58 
98% 

57/58 
98% 

57/58 
98% 

56/58 
87% 

57/58 
98% 

58/58 
100% 

55/58 
95% 

57/58 
98% 

57/58 
98% 

58/58 
100% 

58/58 
100% 

58/58 
100% 

2/2 
100% 

55/57 
96% 

Löderup 9/9 
100% 

2/4 
50% 

11/13 
85% 

11/13 
85% 

12/13 
92% 

11/13 
85% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

11/13 
85% 

11/13 
85% 

13/13 
100% 

10/13 
77% 

12/13 
92% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

4/4 
100 % 

9/9 100 
% 

Svarte 28/28 
100 % - 27/28 

96 % 
28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

27/28 
96 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % 

28/28 
100 % - 28/28 

100 % 

Sövestad 13/13 
100% - 13/13 

100% 
13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% 

13/13 
100% - 13/13 

100% 

V-port 39/41 
95 % 

3/7 
43 % 

44/48 
92 % 

46/47 
98 % 

46/47 
98 % 

46/47 
98 % 

47/47 
100 % 

46/47 
98 % 

45/47 
96 % 

44/47 
94 % 

46/47 
98 % 

44/47 
94 % 

47/47 
100 % 

47/47 
100 % 

47/47 
100 % 

47/47 
100 % 

47/47 
100 % 

8/8 
100 % 

44/44 
100 % 

 

I de fall streck (-) anges har skolan inte haft elever som läst ämnet (sva, ml) eller har eleverna inte haft undervisning i ämnet i åk 6.  

Sövestads skola uppnår i år full måluppfyllelse (100 %) i alla ämnen. Svarte och Köpingebro har mycket 

höga resultat. Svenska, matematik och engelska är de ämnen som uppvisar störst skillnad mellan skolorna. 

De praktisk-estetiska ämnena (bild, slöjd, musik, idrott och hälsa) uppvisar höga resultat överlag. Fr.o.m. i år 

sätter ingen skola blockbetyg i SO/NO. 

Åk 9 – Måluppfyllelse kunskapskrav per ämne 

Andel elever som  
uppnått betyg A-E 
åk 9, % 

Sv Sva Ma Ge Hi Sh Re Bi Ke Fy Tk En Msp 
 

Idh Hkk Bl Sl Mu Ml 

Norreport 
(170 elever) 

96,6 75 94,7 94,7 94,7 95,9 93,5 90 87,1 87,6 90 94,1 97,6 
 

94,7 92,9 97,5 91,8 91,2 96,3 

Västerport 
(123 elever) 97 33 92 98 98 98 98 100 100 99 98 94 99 

 
98 98 98 99 98 100 

 

Överlag ett gott resultat. Matematik och svenska som andraspråk har lägst måluppfyllelse. De största skill-

naderna mellan skolornas resultat syns i sva, NO-ämnen, sl, hkk och mu. 
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Åk 9 – Måluppfyllelse, Godkänt i alla ämnen 

Godkänt/uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, andel (%)  

 

Norreport (170 elever) 80,6 % 

Västerport (123 elever) 91,1 % 

Ystad, kommunala skolor 84,2 % 

Riket 76,1 % 

 

Vad gäller andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har Västerports måluppfyllelse ökat de sen-

aste åren, men årets 91,1 % är en nedgång sedan fjolårets 93,7 %. Norreports måluppfyllelse har sjunkit de 

senaste åren och låg på 80,5 % i fjol (81,3 % 2018). Nedgången har nu avstannat. Rikssnittet 2019 var 75,5 %.  

Åk 9 – Meritvärde  

Meritvärde (17 ämnen)  

Norreport (170) 225,4 

Västerport (123) 250,6 

Ystad, kommunala skolor 237,6 

Riket 231,1 

 

Norreports meritvärde har ökat något sen fjolårets 223,7 då det var det lägsta meritvärdet på fem år. Väster-

port har sjunkit något sedan i fjol då deras meritvärde var 251,5. Rikssnittet 2019 var 229,8.  

Åk 9 – Gymnasiebehörighet  

Andel (%) behöriga till  
yrkesprogram 

 

Norreport (170) 90,6 % 

Västerport (123) 91,8 % 

Ystad, kommunala skolor 91,1 % 

Riket 85,6 % 

 

Ystads kommunala skolor har t.o.m. 2016 haft en mycket hög gymnasiebehörighet och legat som lägst på 93 % - 

många procentenheter över riket. År 2017 gick Norreports gymnasiebehörighet ner stort, vi såg att behörigheten 

skiljde stort mellan skolorna och kommunsnittet blev 87,5 %. 2018 bröts den nedåtgående trenden då Norreport 

ökade till 87,7 % och Västerport hade 93,4 %. 2019 vänder Norreport nedåt igen till 83,0 %, det lägsta 

värdet på de senaste 10 åren och under rikssnittet, medan Västerport ökar till 95,1 %. År 2020 tar Norreport 

ett kliv framåt, vilket är glädjande då gymnasiebehörighet är ett av de viktigaste nyckeltalen för elevers fram-

tid. Västerports 91,8 % är ett bra resultat, men samtidigt det lägsta sedan 2016. Rikssnittet 2019 var 84,3 %. 



Kvalitetsrapport 

 

Sida 24 

Nationella prov och bedömningsstöd 

Nationella prov och bedömningsstöd ska stödja likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. I enlig-

het med Ystads handlingsplaner i svenska och matematik genomförs årskursvisa kunskapsbedömningar. Det 

kan vara nationella prov, obligatoriska bedömningsstöd, kommunalt beslutade tester/diagnoser eller kom-

plement till kartläggning och planering av undervisningen. Analys görs på skolorna, och resultat/analys re-

dovisas inte i denna rapport. Under lå 19/20 har vissa nationella prov inte genomförts pga. Corona.  

KUNSKAPSRESULTAT GRUNDSÄRSKOLA LÅ 19/20  

Enligt grundsärskolans redovisning av de skriftiga omdömen och måluppfyllelse har 21 av 22 elever i åk 1-

6 godtagbara kunskaper alternativt uppnår kunskapskraven i alla ämnen. 12 av 13 elever i åk 7-9 har 

uppnått kunskapskrav motsvarande minst betyget E i alla ämnen.  

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygsska-

lan har fem steg: A, B, C, D och E. Betyget F används inte i grundsär. Om en elevs kunskaper inte motsvarar 

kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas. I inriktning träningsskola sätts inga betyg. 

Samtliga elever på grundsärskolan i Ystad har begärt och fått betyg. Alla elever kommer in på gymnasiet. 

ANALYS AV KUNSKAPSRESULTAT  

Den huvudsakliga analysen av elevernas kunskapsresultat sker på skolnivå, men även på lednings- och för-

valtningsnivå. Nedan följer en sammanfattning av vad som kom fram vid analysdagen med rektorer i juni 

2020 utifrån skolornas inskickade hårda data och frågeställningarna ”Hur ser resultatet ut? Vad reagerar ni 

på? Vad gör er nyfikna? Ser ni likheter/skillnader/mönster?” Vad vi kan se är att vi behöver arbeta ytterli-

gare med dokumentation, uppföljning och analys av elevers kunskapsprogression under kommande 

läsår samt med vårt utforskande av frågeställningen ”Ystads skolor kan mer.” Vad krävs för att nå längre? 

Hur ger vi varje elev möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar? Resultaten i svenska, 

svenska som andraspråk och matematik behöver analyseras djupare och över tid. Vi behöver också ha ett 

riktat fokus på gymnasiebehörighet i åk 9.  

Kunskapsresultat för varje skola, åk 6 och 9  

Backa åk 6: 

36 av 48 elever har nått målen, i en årskurs som haft stora stödbehov. 4 elever har särskilt stöd. 4 nyan-

lända elever började på Backa i åk 6. Skolledningen ser en ”snedfördelning” i betygen som de vill grotta 

ner sig i. 54 F. Årskursen har haft erfarna lärare, två förstelärare. 

Bleke åk 6: 

34 av 46 elever når kunskapskraven i alla ämnen. I årskursen finns många nyanlända och flera elever i be-

hov av stöd, bl.a. i matematik, med insatser som anpassad studiegång, placering i ”Oasen”, stöd från Barn- 

och elevhälsan. De flesta betyg hamnar mellan E och C, med stor spridning inom klassen. Social oro pga. 28 

in- och utflyttningar i gruppen under åk 4-6 och stor omsättning på personal.  

Edvinshus åk 6: 

48 elever. 44 är godkända i alla ämnen. Bra resultat, i normalfördelningskurva. Musikbedömningen (12 A) 

verkar generös och behöver ses över. 3 elever i särskild undervisningsgrupp. Årskursen har haft en brokig 

resa, med flera lärarbyten, och är en grupp med ambitiösa föräldrar och elever.  

Köpingebro åk 6: 

51 av 58 elever når målen, 2-3 elever har generella inlärningssvårigheter. 1 elev är nyanländ. 60% av 

eleverna har C eller bättre. Svenska har flest F. Arbetslaget har arbetat med extra anpassningar struktur 

och tydlighet, digitala anpassningar och elevinflytande. Studiemotiverade elever, samarbete mellan lärarna, 
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gott arbetsklimat, varierande arbetssätt, bra läromedel som möjliggör individualisering och anpassade 

lärmiljöer har bidragit. 

 
Löderup åk 6: 
13 elever, varav 9 klarade målen. Skolan är nöjd utifrån förutsättningarna (4 nyanlända varav 2 utan skol-

bakgrund, 4 elever med diagnoser, 2 med särskilt stöd. Ett hårt arbete är gjort (extra anpassningar, extra 

lärarresurser i sv och ma mm.) som gett resultat. Eleverna har en god progression över åren.  

Svarte åk 6: 

28 elever, varav endast en saknar betyg i två ämnen. Behöriga lärare spelar roll för undervisningskvali-

teten. Skolledningen vill se över rutiner för betygsvarningar så att de kommer in i tid. Frågor har uppstått 

kring blockläsning/intensivläsning, bedömning och garanterad undervisningstid i NO och SO – stora ämnen 

med mycket stoff. Tuff betygssättning i musik – inga A.  

Sövestad åk 6: 

13 elever. 100 % måluppfyllelse i alla ämnen. Resultatet är mycket bra. Bra förutsättningar med liten 

grupp. Homogen klass kunskapsmässigt. 3 pojkar, 10 flickor. Kunnat jobba nära eleverna. 

Västerport åk 6: 

48 elever, 41 godkända. Goda resultat överlag. Jämn fördelningskurva. Engelska sticker ut positivt. 4 nyan-

lända. 4 elever med särskilt stöd/åtgärdsprogram. De som inte har nått betyg är huvudsakligen de som har 

annat modersmål. Utifrån elevgruppen är skolledningen nöjd, gruppen har haft en brokig resa. Vissa lärares 

bedömarkompetens behöver stärkas.  

Västerport åk 9: 

123 elever varav 11 elever som inte har betyg i alla ämnen – 91,1 % måluppfyllelse. 8 av dessa har sär-

skilt stöd. Bra betygsspridning. Meritvärde 250,6. En klass har 100 % måluppfyllelse. Gymnasiebehörighet 

91,8 %, men alla har gjort ett val till gymnasiet och kommer in på något sätt. Årgång med stort idrottsin-

tresse, där driv påverkar deras höga resultat. Lärarinsatser och relationer spelar roll, t.ex. tät mentorskon-

takt och mitterminssamtal. 

Norreport åk 9: 

170 elever varav 80,6 % nådde godkänt i alla ämnen. 16 elever inte behöriga till gymnasiet, varav 2 ald-

rig undervisats på Norreport (en integrerad i särskolan, en går på BUP-skola). Gy-behöriga=90,6 %. Me-

ritvärde 225,4, skiljer stort mellan klasserna (187 – 250). En klass med 100 % måluppfyllelse. 24 nyan-

lända i åk 9, många från den stora kullen som kom för 3 år sedan. Norreport har många F i NO, vill under-

söka detta och prata sambedömning med Västerport. 

Svenska, svenska som andraspråk och matematik  

Utifrån vårt fokus på Läsa – Skriva – Räkna har vi tittat på resultaten i svenska, svenska som andraspråk och 

matematik, som är viktiga kärnämnen och tillsammans med engelska avgörande för gymnasiebehörigheten.  

Svenska/svenska A: I åk 6 ligger måluppfyllelsen på skolorna mellan 83 och 100 %, i åk 9 på 97 %. 

Svenskämnet har överlag högre betygssteg/betygspoäng än matematik. Däremot bör sva-undervisning och 

-bedömning undersökas vidare, t.ex. varför inga elever i åk 6-9 fått A eller B.  

Matematik: I åk 6 ligger måluppfyllelsen på skolorna mellan 81 och 100 %, i åk 9 på 92-95 %. I matema-

tik ser vi en större spridning i betygen än i andra ämnen. (Åk 6: 35 A och 27 F/-). I åk 7 ökar antalet F mer 

än i andra ämnen – vad kan det bero på och varför är skillnaden större i just matematik? Utökning av 

undervisningstiden i timplanen ger möjlighet till daglig matematik, fördjupning och extra repetition. Här be-

höver vi följa upp om måluppfyllelsen ökar på längre sikt. 
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Allmänna tankar och frågeställningar att ta med sig framåt  

 Hur ser undervisningskvaliteten ut i svenska, svenska som andraspråk och matematik?  

 Bedömning: Hur ser bedömarkompetensen ut? Samplanera/sambedöma mer? Mellan skolor? Titta 

på avidentifierade nationella prov och jämföra? Hur sätter vi skriftliga omdömen? Är det svårare att 

få ett högre betyg i ett ämne än ett annat (pra-est, ml)? Hur ser bedömningstillfällena ut? 

 Resultaten skiljer stort mellan skolor i ämnen, t ex musik, NO men också generellt (vissa skolor ligger 

överlag högt över tid). Möjliga orsaker?  

 Blockläsning/intensivläsning, bedömning, garanterad undervisningstid i NO och SO – stora ämnen 

med mycket stoff. Ses över? 

 Särskilt stöd: Utreds stödbehovet? Sätts stöd in? Har elever med F stöd/åtgärdsprogram?  

 Kunskapsuppföljning: Hur kan man som rektor arbeta systematiskt med insyn och resultatuppföljning 

så att man undviker sena ”F-flaggningar”, och samtidigt värna lärares frihet inom betygssättning?  

 Kunskapsuppföljning/-progression: Hitta system för att följa grupp/individer över tid? Hur förändras 

resultaten över tid? Önskemål om bättre digitalt system för sammanställning/uppföljning av resultat. 

 Modersmål: Höga resultat. Är kunskapskraven ”låga”? Alltför generös bedömning?  

 Studiehandledning: Vilken betydelse har den för undervisningskvalitet och kunskapsutveckling? 

 Närvaro/frånvaro: Vilken betydelse har den för undervisningskvalitet och kunskapsutveckling? 

 Gymnasiebehörighet spelar stor roll för individ och samhälle. Lägg krut på detta och koppla till kär-

nämnen, närvaro, relationer, undervisningskvalitet, anpassningar och stöd, täta uppföljningar. 

 Förskolan: Hur förbereder vi barnen med ett språkutvecklande arbetssätt och matematisk förståelse? 

Undervisar vi på rätt nivå? Behöver vi gå ”back to basics”? 

 Övergångar – hur fungerar de? Samverka mer? 

 

SÄRSKILT STÖD LÅ 19/20  

Som en del i vår strävan att öka fokus på barns/elevers lärande och utveckling, tillgänglighet och undervis-

ningskvalitet har vi även i år bett skolor rapportera hur många elever som bedömts vara i behov av särskilt 

stöd, se tabell nedan. Detta sätt att arbeta är tänkt att synliggöra varje individ bakom siffrorna och leda till 

eftertanke kring begreppet särskilt stöd, styrdokumenten, bedömning, likvärdighet mm.  

De senaste årens arbete med tillgänglighet och anpassningar har gått i linje med response-to-intervention-

modellen (RTI) – ett sätt att tänka förebyggande kring specialpedagogiska insatser där man breddar basen 

och försöker undvika att elever hamnar i svårigheter. ”Nödvändigt för få – bra för alla” innebär att lärmil-

jön anpassas för alla elever. Genom att arbeta strukturerat och med tydliggörande pedagogik utifrån ge-

mensam grund, når man många elever och behovet av anpassningar och stöd minskar, vilket stämmer över-

ens med styrdokumentens intentioner. Dock ska utredning om särskilt stöd alltid ske om det befaras att en 

elev inte kommer att nå målen, och ett åtgärdsprogram ska upprättas i de fall eleven ska ges särskilt stöd. 

  

Modell för arbete med tillgänglig lärmiljö (SPSM) och RTI – Respons to intervention 
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Antal elever per åk  
som skolan bedömt  

är i behov av särskilt stöd*  
lå 19/20 

F  1 2  3 4 5 6 7 8 9 

Backa 1/40 1/54 3/54 1/48 3/54 3/53 4/48 - - - 

Edvinshem/hus 1/47 0/51 2/62 2/45 3/46 2/66 4/48 - - - 

Hedeskoga 0/23 1/26 0/20 - - - - - - - 

Köpingebro 1/49 1/48 0/51 0/55 0/53 2/45 1/58 - - - 

Löderup 0/24 0/26 0/17 2/28 0/16 0/24 2/13 - - - 

Norreport - - - - - - - 7/176 6/165 13/170  

Svarte  0/36 0/19 0/32 1/30 1/27 0/29 3/28 - - - 

Sövestad 0/20 1/10 0/14 2/38 1/25 3/34 1/13 -  - - 

Västerport 0/29 1/28 1/28 3/26 5/24 1/27 4/48 9/149 3/111 8/123 

Östra/Bleke * 2/38 * 4/35 2/38 * * - - - 

*Uppgift ej inlämnad 

*3 kap. 8 § skollagen: Utredning 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en 

elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till 

rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsitu-

ation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska 

han eller hon ges sådant stöd.  
9 §  Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska 

tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för upp-

följningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Det har i vårt SKA framkommit att arbetet med anpassningar och stöd har stärkts på många skolor, men att 

det finns oklarheter på andra, i rutinföljsamhet, beslut, dokumentation, kompetens och organisation som stöd-

jer arbetet. Liknande frågetecken har Barn- och elevhälsan sett i sina ärenden och i ansökningar om til--

läggsbelopp. Även i anmälningsärenden till Skolinspektionen märks dessa brister. Det finns således fortfa-

rande anledning att stärka arbetet med anpassningar och särskilt stöd, genom utbildning och riktade 

insatser. Samarbetet med centrala Barn- och elevhälsan kommer därför att öka. 

”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpass-

ningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en  

god miljö för utveckling och lärande.” 

 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar,  

erfarenheter och tänkande.” 

 
(Lgr 11, kap. 2.2)  

  

https://lagen.nu/2010:800#K3P9S1
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UNDERVISNINGSKVALITET – VAD INNEBÄR DET?  

De senaste åren har undervisning lyfts fram i styrdokumenten genom bl.a. nya avsnitt i läroplanen (Lgr 11) 

för förskoleklass och fritidshem och ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) där undervisningsuppdraget förtyd-

ligas. Förskoleklassen har blivit obligatorisk och reformer om utökad undervisningstid i grundskolan har ge-

nomförts.  

Läsåren 19/20 och 20/21 är Undervisningskvalitet det gemensamma fokusområdet för förskolor och sko-

lor i Ystads kommun. Vi har ägnat många tankar åt detta och ställt oss frågor som: 

- Hur definieras egentligen undervisning? 

- Vad innebär undervisningskvalitet och hur gör vi för att höja den?  

- Vad säger lagstiftningen och forskningen och vad säger skolchefer, skolledare och pedagoger?  

Undervisning och utbildning – vad säger skollagen? 

“Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”.   

 

”Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.”  

 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla  

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande  

samt en livslång lust att lära.” 

    
(1 kap. 3-4 §§ skollagen) 

Undervisning och utbildning definieras i skollagens första kapitel enligt ovan. Undervisning sker alltså inom 

ramen för utbildningen. Skollagens definitioner innehåller intressanta och betydelsebärande delar att för-

djupa sig i: ”målstyrda processer” (vad), ”under ledning av lärare” (vem), ”syftar till utveckling och lärande” 

(syfte), ”genom inhämtande av kunskaper och värden” (hur). I nästa steg behöver man sedan fråga sig hur 

kvaliteten ser ut i var och en av dessa delar för att kunna fastställa graden av undervisningskvalitet. 

Den uppmärksamme konstaterar att varken huvudmannen (kommunen) eller rektorn har något framskrivet 

ansvar i just denna definition, vilket indikerar den undervisande lärarens ansvar. Huvudmannen ska dock se 

till att förskolan/skolan har de resurser och förutsättningar som krävs och ska arbeta för skolutveckling. Det 

är huvudmannen som ytterst ansvarar för att barn/elever når målen och ser till att utbildningen följer de 

bestämmelser som finns. Rektor i sin tur leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller 

skolenhet och ansvarar för kvalitet och resultat, en trygg miljö, stöd, rutiner och regler. 

Undervisningskvalitet – vad säger skolchefer, skolledare och pedagoger?  

Som utgångsläge inför detta fokusområde kunde konstateras både på förvaltnings- och enhetsnivå att kun-

skap och diskussioner krävdes för att skapa förståelse för begreppet undervisningskvalitet. Utifrån detta, 

och underlag som förra årets tillgänglighetsfokus, enkätresultat, verksamhetsbesök, litteratur och tidigare 

erfarenheter, planerades läsårets arbete i syfte att öka undervisningskvaliteten. 

 

https://lagen.nu/begrepp/Utbildning
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Skolchefernas syn på undervisningskvalitet spelar roll i ett utvecklingsarbete. De har därför delgett sina 

tankar i film där de för en dialog kring för dem viktiga delar; Läsa – Skriva – Räkna, Relationer, Studiero 

och Struktur – fyra områden som anger riktning och fördjupning. 

SKA-onsdagarna är tänkt bidra med input till våra pedagogiska ledare, från verksamheten och från forsk-

ning, genom kollegiala diskussioner och erfarenhetsutbyte. Inför läsåret fick skolledare och förstelärare 

fundera över vad undervisningskvalitet är, vilket även gjorts ute i arbetslagen. Denna typ av fördjupning 

skapar större samsyn, och ger möjlighet till individuell reflektion över det gemensamma uppdraget. Det be-

höver dock inte vara slutsatserna i sig som är det viktigaste, utan reflektioner på vägen. 

Varje förskola/skola har sedan satt enhetsvisa mål kopplat till undervisningskvalitet. På ett individuellt plan 

har varje ledare fått reflektera över frågan ”Vilken ser du som din viktigaste roll som rektor och pedago-

gisk ledare kopplat till undervisningskvalitet och enhetens mål?”. 

Frågor att ställa sig kopplat till undervisningskvalitet: 

- Är det någon specifik del av undervisningen som ska utvecklas?  

- Vilka förändringar behöver göras?  

- Hur görs det?  

- Vad säger forskningen?  

- Vad innebär det för mig?  

- Vem ska göra förändringarna? 

Vad är undervisningskvalitet för mig? – Ett urval av skolledares och pedagogers tankar: 

 En medveten, planerad, engagerande undervisning, upplagd efter elevernas förkunskaper/intressen. 

 En undervisningssituation där varje barns möjligheter och behov ges utrymme. 

 Lärarens sätt att leda undervisningsdialogen är avgörande för vilket lärande som kommer att ske 

och hur mycket inflytande barn/elever ges. 

 Att lyckas hitta rätt kring varje elevs inlärning. Pedagog som är kunnig inom sitt ämne och lyckas 

förmedla den glöd han eller hon känner inför sitt ämne. God struktur på lektionerna. Tydligt ledar-

skap i klassrummet och god studiero.   

 Lärare som använder olika undervisningsmetoder och variation i undervisningen. 

 Kollegiala samtal om mål, värderingar och bedömningar av resultat förbättrar kvaliteten. 

 Trygghet och förmåga till socialt samspel är en förutsättning för att uppnå undervisningskvalitet.  

 Relationer spelar roll, de lärare som lyckas forma en tillåtande och utvecklande miljö får elever 

som presterar bättre. 

Undervisningskvalitet – vad säger forskningen och skolmyndigheterna?  

Håkansson och Sundberg, pedagogikforskare vid Linnéuniversitet, menar att kvalitativt god undervisning 

måste vara välorganiserad och planerad. Den präglas av lärarnas engagemang och samarbetsvilja och 

lärarna baserar sin undervisning på evidensbaserad forskning. 

Framgångsrika lärare och skolor – vad gör de? John Hattie, skolforskare från Nya Zeeland, har studerat 

vilka faktorer som innebär mätbart bättre resultat i elevers prestationer. Hatties omfattande metastudie 

visar att små klasser, läxor, lärarutbildning inte har någon större inverkan på elevers lärande. Vad som 

däremot spelar roll är läraren, synen på lärandet och fokus på strategier för lärande. Hög effekt ger lä-

rare som tillsammans utvärderar den egna undervisningen liksom lärare som lyckas skapa goda relationer  
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och ett varmt klimat. Att visa eleverna vad man förväntar sig, utarbeta framgångskriterier för arbetet, ge 

återkoppling och vägleda eleverna i rätt riktning är positivt. Prov och utvärderingar används som ett sätt att 

ge återkoppling till läraren om hur undervisningen fungerar och inte som ett sätt att samla betygsunderlag.  

”Att på allvar jobba tillsammans för att prestigelöst titta på och diskutera hur det man gör 

utvecklar eleverna är det allra viktigaste och är helt oberoende av elevtyper, elevunderlag, 

ekonomiska och materiella resurser.”  

 
(John Hattie) 

Sveriges kommuner och regioner SKR, Skolverket och Skolinspektionen har tagit fram stödmaterial utifrån 

forskning, som är en del av de underlag vi arbetar med i detta fokusområde.  

En av de nyaste rapporterna från SKR; Framgångsfaktorer för skolans utveckling, sammanfattas såhär: 

 

 

Framgångsfaktorer för skolans utveckling, SKR 

 

Skolverket ser att två områden sticker ut markant när de tittar på huvudmännens behov av insatser; ”Styr-

ning och utveckling av verksamheten” samt ”Undervisning och lärande”. Goda effekter fås enligt nedan: 
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Även Skolinspektionen kommer i tillsyn och kvalitetsgranskningar av undervisning i förskola, skola och fri-

tidshem fram till att kvaliteten varierar och behöver stärkas. SI menar att det finns tre områden som är av-

görande för undervisningens kvalitet: 

1. Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd.  

2. Eleverna stimuleras och utmanas utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar.  

3. Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande.  

Kort summerat kan man säga att kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är bred och väl grundad i 

såväl svensk som internationell forskning. De framgångsfaktorer som identifierades för 10 år sedan står sig 

väl idag. Det finns en relativt samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som gör skillnad och har 

betydelse för skolutveckling. Samtidigt behöver vi fortsätta resonera om vad vi mäter och vad ”framgång” 

är. Oavsett vilket kräver skolutveckling långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. 

Tillgänglighet kan ses som grunden för god undervisningskvalitet. ”Tillgänglighet handlar om att alla barn 

och elever, oavsett funktionsförmåga, ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap 

i hela lärmiljön, såväl i själva undervisningen som i lokaler, ges förutsättningar och kunna vara delaktiga i en 

inkluderande skolverksamhet. Att utveckla tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska 

och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande.” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM) Allt hänger alltså ihop och det finns en anledning till att våra fokusområden kommer i den ordning de 

gör och att vi valt att presentera dem i en triangel.  

 

               

  

https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-890
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-890
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-891
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-891
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-892
https://www.skolinspektionen.se/rad-och-vagledning/skolrepresentanter/undervisning/#ReadMoreBlock-892
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FÖRSKOLA – FOKUSOMRÅDE UNDERVISNINGSKVALITET 

Läroplan och undervisning  

Förskolans nya läroplan, Lpfö 18, trädde i kraft 1 juli 2019 och har stort fokus på undervisning. Försko-

lorna i Ystads kommun arbetar systematiskt, med ett tydligt lärande- och undervisningsfokus. Kvalitetsdialo-

ger, SKA-produktioner och övriga underlag visar på aktiva och engagerade förskolor som driver skolut-

veckling som leder till ökat lärande och förändrat kunnande hos barn och pedagoger och har bäring på 

förvaltningens fokusområde Undervisningskvalitet. Långsiktiga, kommunövergripande fortbildningsinsatser, 

hög behörighet och kompetens bland personalen och medvetna, utvecklingsbenägna pedagoger och chefer 

är några orsaker till detta. Specialpedagoger inom centrala Barn- och elevhälsan är en mycket uppskat-

tad stödfunktion som erbjuder observationer, handledning, utredningar, utbildningar och workshops. 

Enligt Skolinspektionens nationella kvalitetsgranskningar har det varit oklart på många förskolor hur under-

visning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär. Ett stort intresse för den nya 

läroplanen märks i Ystads förskolors redovisningar. I enheternas egna SKA och kollegiala lärande ökar pro-

fessionaliteten när undervisningsbegreppet och läroplansmål diskuteras, reflektioner och dokumentation stöts 

och blöts och förmågor och kärnämnen lyfts fram. Flertalet förskolor förberedde sig för fokusområdet ge-

nom att ställa sig frågan ”Vad är undervisningskvalitet för mig och för oss?”.  

Vad behöver då rektor och förskollärare med ansvar för undervisningen göra och utveckla för att 

undervisningskvaliteten ska öka och utveckling och lärande ske? Tydliga målstyrda processer, struktur, 

medveten gruppindelning och väl vald, utmanande lärmiljö och aktivitet skapar trygghet och förutsättningar 

för god undervisningskvalitet. Förskolorna är också överens om att det behövs en samsyn kring undervis-

ningsbegreppet och tid för pedagogiska diskussioner. Pedagogens roll har stor betydelse; mod att ”vända 

spegeln inåt” – Vad gör jag, hur undervisar jag, hur ser miljön ut? Har jag barnens förändrade kunnande i 

fokus? För att få lärmiljöerna att fungera som ”den tredje pedagogen” måste de utgå från barnens intres-

sen och nyfikenhet. Lärmiljön vägleder den undervisande pedagogen samtidigt som material och medel in-

spirerar barnen till ett lustfyllt lärande i sin lek. Flera förskolor arbetar med ett projekterande arbetssätt, 

där de lättare täcker in alla läroplanens områden. Att arbeta kontinuerligt, under längre tid, med samma 

projekt skapar motivation. Barnens kunskaper blir synliga i deras egen valda lek, i undervisningen och från 

feedback från vårdnadshavarna. 

I slutet av läsåret konstaterades att utvärdering av fokusområdet är svårt, eftersom undervisningskvalitet 

är så stort. Fokuset har varit en naturlig fortsättning på fjolårets Tillgänglighet, det är inte vattentäta skott 

mellan tillgänglighet och undervisningskvalitet. På analysdag i juni diskuterades frågan ”Hur har förskolans 

barn under läsåret utvecklats i förhållande till läroplanens mål och till de lokala målen?” Har fokusområdet 

egentligen gjort någon skillnad för barnens lärande och utveckling? Eller var det i första steg mest pedago-

gernas kompetens som höjts? Detta tar oss tillbaka till frågan – Har barnen lärt sig något och i så fall – hur 

ser vi det? Hur samlar man intryck och belägg för att utveckling har skett, när förskolans uppdrag är att 

utveckla verksamheten, och inte bedöma varje barn? Rektorerna och pedagogerna ser en tydlig utveckl-

ing som presenteras i kvalitetsrapport och filmer, och som märks varje dag i förskolan. Pedagogerna har 

ökat sin medvetenhet kring i att se förmågor utvecklas hos barnen. Några exempel: Språkkunskaperna hos 

barnen har ökat och som en följd har konflikter minskat. Kommunikationen i leken har ökat. Pedagogerna 

har blivit mer kompetenta och trygga kring det digitala, och bättre på att reflektera med barnen. Estetiska 

uttryckssätt har utvecklats. På flera förskolor har matematiken har fått ett stort fokus för att öka medveten-

heten kring uppdraget och undervisningen och hitta arbetssätt och nivå för de yngsta. 
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Ystads kommuns arbete för likvärdighet i förskolan bedrivs genom en tydlig, långsiktig, pedagogisk ledning 

från förskolans ledningsgrupp kring SKA och kompetensutveckling. Inom den pedagogiska tillgänglighet-

en, som höjer undervisningskvaliteten, har fortbildning skett inom språkutvecklande arbetssätt och lågaffek-

tivt bemötande. Pedagogernas kompetens kring undervisning och bemötande har genom dessa fördjupning-

ar höjts. Pedagogerna har fördjupat reflektion/analys genom arbetet med ”pedagogisk process”. 

 

Fokusområdet Undervisningskvalitet fortsätter lå 20/21. 

Målarbete och Pedagogisk process 

I förskolans läroplan Lpfö 18 har fokus på barns utveckling och lärande ökat, vilket ställer högre krav på 

pedagogerna att dokumentera processer. Pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att följa 

upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Syftet är att utifrån bl.a. observationer och barnens intressen 

synliggöra barns tankar, känslor och följa deras lärande, och i reflektion/analys komma fram till hur verk-

samheten kan utvecklas vidare, i både planerad och spontan undervisning.  

Dokumentationen sker med fördel genom digitala verktyg. Ystads förskolerektorer har tagit fram ett doku-

mentations- och reflektionsverktyg kallat Pedagogisk process i lärplattformen Vklass. Detta stödjer mål-

styrda undervisningsprocesser och ska sedan augusti 2019 användas av alla förskolor. Mål och teorier är 

kopplade till processen och boken ”Undervisning i förskolan” (Ann S. Pihlgren) har varit till hjälp att föra 

processen vidare ut i arbetslagen. En kontinuerlig pedagogisk dokumentation är A och O, både i form av 

”pedagogisk process” för lärarnas grovplanering, finplanering och reflektion, men också daglig doku-

mentation i form av foton mm. av barnens utveckling.  

Lokala mål kan vara lättare att mäta och utvärdera än läroplanens. Ystads förskolors mål har visat sig vara 

pedagoginriktade snarare än barninriktade, av den anledningen att det är läraren som har undervisningen i 

sin hand. Effekten i form av barnens lärande kommer i ett senare steg. Många förskolor har tydliggjort 

målarbete och analysförmåga, bl.a. genom pedagogisk process. Ett exempel är att försöka analysera 

utifrån såväl barn-, personal- som lärmiljöperspektiv. Någon förskola konstaterar att resultaten som uppnås 

och kvaliteten i undervisningen stärks när man arbetar i medvetna, målstyrda processer med få och utvärde-

ringsbara mål utifrån ett nuläge. Planering, undervisning och resultat blir tydligare och det blir lättare för 

pedagogerna att ta ansvar, förstå och utföra uppdraget. Flera förskolor använt självskattningsverktyg från 

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Reflektioner och intervjuer med barnen, repe-

terade undervisningstillfällen, kartläggning av undervisningen, skattning av barnens förkunskaper, återkopp-

ling från föräldrarna och observationer av barnens lek har varit andra sätt att fånga och få syn på utveckl-

ingen. Teorier och forskning har använts, bl.a. Ann S. Pihlgrens böcker. Enkätundersökningar är ett annat 

sätt att mäta resultat. I år hade vi ca 640 svarande vårdnadshavare till våra drygt 1000 barn. Nöjdheten 

är hög och förskolorna använder sina resultat till utveckling av verksamheten.  
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”Förskolan SKA” och Lågaffektivt bemötande  

Läsåret 2018/2019 startade den treåriga kompetensutvecklingen ”Förskolan SKA – Tillgänglig undervis-

ning i förskolan”, med det övergripande syftet att öka medvetenheten och kompetensen hos personalen om 

uppdrag, utbildning, undervisning, bemötande, bedömning och tillgängliga lärmiljöer kopplat till den nya 

läroplanen. Lå 19/20 har lågaffektivt bemötande varit en gemensam inriktning. 

Med lågaffektivt bemötande bekräftas och bearbetas barns känslor och problemskapande beteenden med 

hjälp av stöd och samtal. Med öppna frågor stöttas barnen att uttrycka sig och förmedla upplevelser, tan-

kar och känslor, vilket ger barnen inflytande. Pedagoger möter med lugn när barn hamnar i affekt. Lågaf-

fektivt bemötande är inte en metod som fungerar med alla barn och i alla situationer, men metoden funge-

rar bra för att stärka de barn som har förmågan att vara mottagliga för vägledning.  

Föreläsning i augusti 2019 för all förskolepersonal kring lågaffektivt bemötande (David Edfelt) och tillhö-

rande pedagogmaterial har fungerat som stöd i pedagogernas förhållnings- och arbetssätt, där konflikter 

förebyggs/minimeras eftersom pedagoger hinner bemöta och stötta barnen innan de hamnar i affekt. För-

skolorna kan se att ett lågaffektivt bemötande skapar positiva förväntningar och en lugn miljö. Pedagoger-

na reflekterar i högre utsträckning över situationen, och vilken konsekvens den fick från och för omgivningen. 

När pedagogerna möter barn som agerar i affekt behåller man lugnet, avleder och ger barnet utrymme.  

Stöttningen av barn- och elevhälsans specialpedagoger, utifrån arbetslagens valda situationer, var viktig 

och resulterade i handlingsplaner som strategi och påminnelse i den fortsatta utbildningen. Handledningen 

har bidragit till att kunskapen från föreläsningen har kopplats till vardagen och uppdraget på förskolan. 

Vi har lärt oss att barn lär sig genom att lyckas, inte genom hårda tillsägelser. Vi har i större 

utsträckning möjlighet att läsa av barns behov, arbeta lösningsfokuserat, ligga steget före, 

förebygga konflikter och aggressioner och möta affekt med hjälp av de verktyg vi fått. 
(SKA-rapport Erici förskola, lå 19/20) 

Sammanfattning av varje förskolas arbete med undervisningskvalitet  

Parkens förskola i Köpingebro fortbildade sig under våren 2019 med hjälp av Ann S. Pihlgrens digitala 

serie ”Lärande undervisningsmiljöer” – en bra övergång mellan tillgänglighet och undervisningskvalitet. Ut-

värdering av SKA för lå 18/19, resultat av enkät, gemensamt fokusområde för Östra landsbygden (språk 

och kommunikation) och olika skattningsverktyg bildade med pedagogisk process i Vklass Parkens plattform. 

Utifrån detta utgångsläge togs ett enda mål fram – att höja undervisningskvaliteten inom matematik genom 

ett språkutvecklande arbetssätt. Mål från läroplanen kopplades sedan på med tillhörande planering av 

aktiviteter. Tillgängligheten skulle fortsätta spela en viktig roll. Medvetenhet skulle bli nyckeln till utveckling. 

Resultatet visar ett förbättrar resultat på föräldraenkäten och i självskattningarna inom valda områden. I 

analysen menar personalen att det varit en utmaning att koppla ihop flera stora områden till ett, liksom att 

i metoder och strategier utgå från vetenskaplig grund. Det har även funnits en ”oerfarenhet” av att i målar-

betet utgå från en framtagen punkt/nuläge, men denna insikt ökar sannolikheten för framtida förändring. 

Utvecklingsområden blir att återinföra det systematiska kollegiala lärandet som tappats bort och se över 

organisationen för att skapa mindre undervisningsgrupper över hela dagen. 

Löderups och Nybrostrands förskolor har en gemensam mission – ”Varje barn är unikt och med unika be-

hov.” De två förskolorna har skilda utgångslägen med tanke på förskolornas olika förutsättningar. Löderups 

förskola har under en längre tid haft flera chefsbyten och därigenom brist på information, målformuleringar 

och fokusområden. Ca 40% av barngruppen har ett annat modersmål än svenska och saknar ofta svenskan.  
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Förskolan satte som mål att stärka det verbala språket och ge barnen kunskap om djur och träd i skogen. I 

Nybrostrand började läsåret med att personalen tog utgångspunkt i vad undervisningskvalitet innebär. Frå-

gorna var många och man sökte svar tillsammans i läroplanen och i tidigare erfarenheter och lärdomar om 

värdegrund och tillgänglighet. Nybrostrand satte mål från läroplanens delar om språk och kommunikation. I 

enheternas planering ingick aktiviteter som screening av alla barn, Bornholmsmodellen, flanosagor, TAKK, 

Polyglutt, digitala verktyg, skapande och olika uttrycksformer. Samarbete med hemmet var viktigt. 

Resultatet visar att mycket har ökat i Löderup – barnens ordförråd och kunskapsnivå, TAKK-användning och 

systematiska reflektioner med barnen. I Nybro ser man att barnen fått större ordförråd, vidare ordförstå-

else och skapat fler sätt att kommunicera. De äldre har fått ett stort intresse för bokstäver, hur bokstäverna 

ser ut och låter. I analysen kommer Löderups förskola fram till att det varit positivt för barnen att själva 

söka fakta både analogt och digitalt, då deras lärprocess blir tydlig. Arbete i smågrupper och TAKK har 

varit ett bra stöd, liksom att utgå från barnens intressen. Bildstödet har inte fungerat så väl som man hop-

pats. Nybro upplever att trygghet och förmåga till socialt samspel är en förutsättning för att uppnå under-

visningskvalitet. Barn- och elevhälsans föreläsningar/workshops i kombination med engagerade pedagoger 

har varit en bidragande faktor till förskolans progression. Utvecklingsområden blir i Löderup att synliggöra 

matematik i vardagen och stärka bildstöd i verksamheten. Nybros erfarenhet är att förändring tar tid och 

man vill fortsätta utveckla undervisningen genom att gräva vidare i vad begreppet innebär och i vilken rikt-

ning det pedagogiska arbetet ska bedrivas.  

”Vår osäkerhet kring begreppet undervisning har lett till att vi noggrant reflekterat kring 

vårt pedagogiska arbete. Vår slutsats är att vi alltid bedrivit undervisning men inte använt 

detta begrepp. Vi sår ett frö hos barnen och deras intresse driver processen vidare. Denna 

process skapar undervisningssituationer som genomförs med utgångspunkt i vår läroplan och 

pedagogiska erfarenhet.” 

 
(SKA-rapport Nybrostrands förskola, lå 19/20)  

Sövestads och Hedeskoga förskolor arbetar projekterande, ett arbetssätt som utgår från nyfikenhet inför 

barnens intressen och behov och bygger på ett gemensamt utforskande, där barn och pedagoger i rika 

miljöer gemensamt formulerar problem/frågeställning innan de reflekterar och söker lösningar. Det gångna 

året har detta arbetssätt lett till en mer tillgänglig undervisning, vilket gett mersmak och förskolorna vill fort-

sätta med. Utgångsläget var en önskan att få en ökad samsyn kring hur bra undervisningsmiljöer ska utfor-

mas för att gagna undervisningen samt att lära sig mer om estetiska lärprocesser. Gemensamma mål för 

båda förskolorna sattes inom pedagogisk dokumentation och estetiska uttryckssätt. Sövestad ville även foku-

sera på barnens lek och sociala förmågor medan Hedeskoga satte mål kring digital kompetens. 

I planeringen sattes huvudsakligen aktiviteter för pedagoger, kopplat till användandet av Pedagogisk pro-

cess. Här gjordes t.ex. planering för estetiska uttryckssätt i undervisningen. Även föreläsningar kring lågaf-

fektivt bemötande, bokcirklar om barns lek och workshops för barn och vuxna kring digitala verktyg skulle 

genomföras. Utvecklingsgrupper (IT, Grön flagg, Värdegrund, Projekt) ledde och samordnade. Resultatet 

visar ökat intresse och kunskap hos barnen inom musik, sång, måleri och tredimensionellt skapande, med 

olika tekniker. Pedagogerna erbjuder digitala verktyg i högre utsträckning i undervisningen och upplever att 

dessa gjort barnen mer intresserade, t.ex. av natur med hjälp av det digitala mikroskopet. Värdegrundsar-

betet har haft fokus på lågaffektivt bemötande. Pedagogerna har försökt stödja barnen så att de känner 

att de lyckas. Barnen har utvecklat strategier för att själva kunna försöka lösa konflikter.  
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Varför blev det som det blev när de gjorde som de gjorde? Kompetensutveckling inom ett konkret område 

bidrar till ”verkstad” direkt. Detta såg förskolan prov på när pedagogerna blev mer medvetna och såg till 

att de estetiska uttryckssätten blev flera och kopplades naturligt till undervisningen, kreativt material gjordes 

mer lättillgängligt och barnen visade lust att skapa. Bokcirklar har varit givande, även om det är mer ab-

strakta kunskaper/teorier som behöver tas vidare ut i de dagliga situationerna. ”Ett lågaffektivt bemötande 

främjar ofta barnens möjlighet att göra rätt om de kan” är en viktig lärdom. 

Ett utvecklingsområde som visade sig tydligt under Coronavåren 2020 var hur förskolorna hanterar per-

sonalfrånvaro, dels ur bemanningssynpunkt och planering men också vad frånvaron gör för barns trygghet 

och undervisning. Vidare behövs fler planerade undervisningstillfällen för att i ännu högre grad leva upp till 

läroplanens intentioner och områden för utveckling och lärande, t.ex. inom Läsa – Skriva – Räkna. Här blir 

Pedagogisk process och verksamhetsplan bra verktyg. 

Svarte förskola såg inför läsåret goda förutsättningar för ökad undervisningskvalitet. Arbetslagen var in-

takta med hög andel förskollärare, enskild planeringstid schemalades och utvecklingsgrupperna fick tydli-

gare syfte och struktur. Utifrån detta utgångsläge såg pedagogerna behov av samsyn kring hur tillgängliga 

och innehållsrika undervisningsmiljöer ska utformas. Även pedagogisk dokumentation, matematik som läran-

deobjekt och estetiska lärprocesser behövde utvecklas och mål sattes inom dessa tre områden. Förskolan 

ville skapa förutsättningar för barnens förändrade kunnande genom ett projektinriktat arbetssätt. I plane-

ringen sattes huvudsakligen aktiviteter för pedagoger, kopplat till användandet av Pedagogisk process, 

bl.a. för estetiska uttryckssätt. Även föreläsning om lågaffektivt bemötande och organisationsplanering uti-

från undervisning och lärmiljöer (”torgetpedagoger”) ingick. Utvecklingsgrupperna ledde och samordnade.  

Resultatet och analysen visar en ökad samsyn kring det pedagogiska uppdraget, där nya metoder prövas 

och en #gilla_våga_dela-kultur råder. Den pedagogiska miljön och den pedagogiska dokumentationen är 

viktig. I de arbetslag där det inte finns tydliga pedagogiska processer igång finns inte heller lika mycket 

resultat att analysera. Vårens Coronariktlinjer gjorde att man erbjöd mer utomhusundervisning, vilket ledde 

till att barnen fick ett ökat intresse för naturen och även för estetiska uttryckssätt. Barnens delaktighet är 

nödvändig i ett projekterande arbetssätt. Barnens reflektioner kan komma spontant och i planerade situat-

ioner, men behöver fångas upp och medvetet tas om hand.  

Barnens lärande i matematik har visat sig genom att de yngsta barnen kan sortera, använ-

der matematiska begrepp (stor/liten, tyngre) och har en viss taluppfattning. I femårsgrup-

pen har barnens matematiska kunskaper utvecklats i en rasande fart och både addition och 

subtraktion har introducerats, då ett av barnen uttryckte ”Det här är för lätt för mig!”. 
(SKA-rapport Svarte förskola, lå 19/20) 

Frånvaron hos pedagoger under Corona gjorde att utvecklingsarbetet avstannade i perioder, och kvaliteten 

på undervisningen sjönk. Här behövs strategier för hur detta löses eller undviks. Ett annat utvecklingsom-

råde blir Läsa – Skriva – Räkna genom ett projektorienterat arbetssätt. Utvecklingsmålen kommer att samlas 

i en verksamhetsplanering. 

Kosmos och Abrahamslunds förskolor utgick från lärdomarna i fjolårets SKA för att hitta ett utgångsläge. 

Kosmos ville fördjupa sig i teorier och metoder för att bättre förstå vad som påverkar barns förändrade 

kunnande. Även pedagogisk dokumentation och feedback mellan personalen var utvecklingsområden. Mål, 

ganska avancerade och långa sådana, sattes inom dessa områden samt inom lågaffektivt bemötande och 

undervisningsmetoder inom språk/kommunikation och matematik.  
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Planeringen innehöll arbete i fokusgrupper med struktur, pedagogisk process, organisation, teorier och re-

flektioner särskilt riktat mot språk/kommunikation och matematik. Resultat för både barn och pedagoger 

har märkts: Förskollärarnas kunskap om olika teorier och undervisningsmiljöer har ökat, och mindre undervis-

ningsgrupper och fasta hemvister har gjort att barnen känner sig tryggare och mer delaktiga. Barnens ord-

förråd och förståelse har ökat och de har fått ett mer nyanserat talspråk. Barnens förmågor inom matematik 

har stärkts, t.ex. inom ramsräkning, mönster och geometri.  

För Abrahamslunds del fanns från början en osäkerhet kring att bedriva undervisning och varje pedagogs 

roll i denna, vilket blev ett utgångsläge att ta fasta på. Förskolan bestämde att man ville grotta ner sig i 

undervisningsbegreppet, tillgänglighet och pedagogisk process samt målarbete. I detta ingick att hitta sam-

syn, ett professionellt språk och bemötande. Även här sattes omfattande mål, inom samsyn, personalens 

teoretiska kunskaper om didaktik och undervisning samt lärmiljöer. Förskolan planerade aktiviteter som fo-

kusgrupper, bokcirkel, fortbildning, studiebesök och reflektion. Här blev resultatet inte lika tydligt som på 

Kosmos, förändringen sker inte i önskvärd takt. Samsyn om uppdraget saknas fortfarande, bara en tredje-

del av förskollärarna bedriver undervisning efter förskolans överenskomna mål. Reflektionen är svag, det 

saknas systematik i dokumentation/pedagogisk process och personalen har svårt att konkretisera teorier.  

I analysen beskriver Kosmos att tydlig struktur är avgörande och att filmning av den egna undervisningen 

har utmanat varje pedagog att bli tryggare i sin undervisning. Handledning av pedagogista har varit vär-

defull. Ytterligare systematik i arbetet med pedagogisk process krävs och är ett utvecklingsområde tillsam-

mans med struktur i utemiljön och ”scaffolding” (stöttande undervisningsstrukturer). 

För Abrahamslunds del finns oroande signaler kopplat till undervisning och förskolans uppdrag. I analysen 

nämns möjliga förklaringar såsom kultur/normer i personalgruppen kring förändring och kontrollbehov. Den 

moralistiska undervisningsmiljön (Pihlgren) tar för stor plats på Abrahamslund. Här skriver rektor att det 

krävs mod och tar tid att förändra, och rektor behöver analysera ytterligare för att hitta rätt insatser som 

ger resultat. Utvecklingsområden som tas upp är i princip de samma som förra året. Kanske bör man ta ett 

steg tillbaka och låta kommande mål och åtgärder smalnas av och anpassas efter personalens nuläge. 

Marielunds förskola är en mångkulturell förskola där hälften av barnen har annat modersmål än svenska. 

Förskolan har under två års tid haft Språk och kommunikation som ett av tre fokusområden. För att hitta ett 

utgångsläge i början av lå 19/20 kartlade personalen hur förskolan arbetar med undervisning utifrån frå-

gor som ”Vad kan undervisning i förskolan vara? Hur arbetar vi med undervisning idag? När och hur pågår 

undervisning? Hur reflekterar vi och vad reflekterar vi över?”. För att få ytterligare samsyn utgick man från 

skollagens definition av undervisning, fokuserade på en gemensam undervisningsprocess och undervisnings-

miljö och satte ett gemensamt mål: ”Marielunds förskola har en utmanande och stressfri undervisningsmiljö 

för barn och pedagoger.” Till målet kopplades en planering med två aktiviteter: använda sig av pedago-

gisk process för att skapa en välorganiserad och planerad undervisning samt använda boken ”Förskolans 

utvärdering av kaotiska situationer” (David Edfelt, lågaffektivt bemötande). Förskolan bildade ett undervis-

ningsråd, där deltagarnas roll var att leda undervisningsprocessen framåt och arbeta fram aktiviteter, i 

syfte att lära av varandra och föra kunskapen vidare till sitt arbetslag. Medlemmarna fann inspiration i 

böcker av Pihlgren och Doverborg/Pramling Samuelsson.   

Resultat har framkommit i leken där pedagogerna kunnat avläsa barnens lärande. Uppmuntrade av peda-

gogerna och med utmanade lekmaterial har barnen gjort egna fortsatta lösningar som svar på planerade 

undervisningstillfällen. Från föräldrar har förskolan förstått att barnen förmedlar hemma vad de lärt sig. Det 

finns en tillit till nya kunskaper i gruppen både bland barn och pedagoger. Skapande aktiviteter har ökat. 

Analys visar att undervisning i mindre grupper efter ålder, mognad och intresse har bidragit till en mer 

stressfri undervisningsmiljö och gett positiva resultat på kommunikation, lyssnande och barnens delaktighet 

samt gett mer tid och utrymme till varje barn. Det har gett pedagogen styrka i att vara positiv och lyhörd 

för vad barnen förmedlar och hur de visar kunskaper. Förskolan har försökt minimera distraktioner.  
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Med bara ett mål att arbeta efter har en tydlig struktur för förberedelser, utförande och utvärdering i pe-

dagogisk process vuxit fram. De goda effekterna av förskolans arbete – barnens utvecklande lek, ökade 

delaktighet, kommunikation och nya faktakunskaper – har uppstått tack vare arbetssätt, pedagogernas in-

tresse för undervisning och sätt att lyssna in. Utvecklingsområden är att sätta mål mer fokuserade på bar-

nens lärande och utmana sig i reflektion och utvärdering med barngruppen. 

Erici och Soldalens förskolor såg i sitt utgångsläge att kunskap och diskussioner krävdes för att skapa för-

ståelse för begreppet undervisningskvalitet. Utifrån detta, och underlag som förra årets tillgänglighetsfokus, 

enkätresultat och rektors verksamhetsbesök planerades läsårets arbete med målet att öka undervisningskva-

liteten i lärmiljöerna genom att kollegialt ta tillvara på varandras didaktiska och metodiska kompetenser 

samt synliggöra matematikundervisning. I planeringen ingick fortbildning, bokcirklar och ämnesreflektioner, 

föreläsning och handledning i lågaffektivt bemötande, skapande av strukturscheman och lärgrupper samt 

synliggörande av matematiken i Vklass. Ann S. Pihlgrens forskning och bok om olika undervisningsmiljöer 

blev en inspirationskälla och utgångspunkt. 

Resultaten har visat sig på olika sätt. Personalens kompetens har ökat och de känner sig trygga med den 

nya läroplanen. Pihlgrens undervisningsmiljöer/-stilar används vid olika tillfällen och med olika syften – 

ibland medvetet, ibland omedvetet. Den pedagogiska processen kopplat till matematik visar att barnen har 

utvecklat sina matematiska kunskaper och använder begrepp/termer på ett nyanserat sätt, både i lek och 

undervisning. Analysen visar att en gemensam teoretisk bas kring undervisningsmiljöer har fördjupat plane-

ring och genomförande av undervisningen. Pedagogerna skulle kunna skifta mer mellan de olika stilarna. 

Allmän undervisning och barnutforskande är de två undervisningsmiljöer som är mest förekommande. Ju 

äldre barnen är desto längre stannar pedagogerna i den scaffoldingstöttande undervisningsmiljön, som kan 

sägas vara den mest optimala för lärande. Handlingsplaner, lärgrupper och förändrade lärmiljöer gynnar 

ett lågaffektivt bemötande. Utvecklingsområden är att i högre grad sträva efter dessa stöttande undervis-

ningsmiljöer och använda pedagogisk process som ett verktyg utifrån ett tydligt målområde. 

”Arbetet med den nya läroplanen, undervisningskvalitet och undervisningsmiljöer visar att  

med struktur infinner sig trygghet.” 

”Lärmiljöerna kräver hög pedagognärvaro. Utan närvarande pedagog utövar barnen mest 

färdighetsträning medan tillsammans med en pedagog och i det sociala samspelet främjas 

barnens utveckling och lärande.” 

 
(SKA-rapport Erici förskola, lå 19/20) 

Backa förskola lät sina pedagoger reflektera över vilka utvecklingsområden de såg i sin verksamhet. 

Lärmiljöer och att lyssna på barnen var områden som kom fram. Pedagogerna fick även fundera över be-

greppet undervisningskvalitet och här lyftes tankar om vikten av en målstyrd process, utvärdering av barns 

förändrade kunnande och barnreflektioner fram. Detta blev utgångsläget när de gick in i lå 19/20 och mål 

och delmål sattes kring trygga och inkluderande utbildningsmiljöer. För varje delmål formulerades och pla-

nerades aktiviteter (reflektionssamtal, Kompisböcker, känslokort, turtagning). Pedagogerna ser att barnen 

fått fler verktyg för det sociala samspelet. Resultatet blir tydligt när barnen nu kommunicerar mer med 

varandra, sätter gränser, uttrycker känslor och berättar när något inte känns bra. Förskolan ser i sin analys 

skillnader på avdelningar som arbetat strategiskt och systematiskt mot målen jämfört med de avdelningar 

som fokuserat mer på görandet: 
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Där man i förväg arbetat fram strukturer och arbetssätt som fungerar både för barngrupper 

och pedagoger speglas detta i resultatet. De pedagoger som utmanat sig själv och gruppen, 

sätter mål utifrån barngruppens behov och därefter använder metoder som är valda för att 

bidra till att målet uppnås når längre än de som sätter mål utifrån aktiviteter.  

 
(SKA-rapport Backa förskola, lå 19/20) 

De utvecklingsområden förskolan ser är att bygga vidare på att synliggöra barnens styrkor och förmågor, 

utmana barnen i deras kommunikation och utifrån ett ledningsperspektiv fundera över hur man på avdel-

ningarna får ett långsiktigt tänk och en röd tråd i målformulering, resultat och analys. Årets resultat har varit 

spretigt och svårt att sammanställa. Pedagogisk process kommer att vara ett bra hjälpmedel för att struktu-

rera upp arbetet. 

 

Nattugglan är Ystads dygnet-runt-förskola som erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. 

Nattugglan flyttade till större lokaler hösten 2018 och kunde då ta emot fler barn och fokusera på fysisk 

tillgänglighet och lärmiljöer. Med detta utgångsläge sattes nu mål kring trygga miljöer (social tillgänglig-

het). Personalen hade identifierat att många barn behövde utveckla språk och kommunikation (pedagogisk 

tillgänglighet), och ville därför fördjupa sig även i detta område. Planering och aktiviteter blev konkreta. 

Språkutvecklingsarbetet utgick från material som Kompisböcker och Babblarna, bildscheman, TAKK och Po-

lyglutt. Även resultatet är konkret: barnen har större ordförråd, satsmelodi, språkljud och meningsbyggnad 

har förbättrats, barnen gillar att rimma och ramsa, det är ett behagligare klimat i barngruppen. Förskolan 

uttrycker att ”när vi tittar tillbaka på höstterminens start så ser vi att årets målinriktade arbete med språk 

och kommunikation verkligen har utvecklat barnens språkliga och sociala förmågor mer än tidigare år”. 

I analysen uttrycker pedagogerna att reflektion för både barn och personal har varit viktiga beståndsde-

lar, vilket gett positiva effekter på delaktighet och i samtal om undervisning. Lärmiljöerna har utvecklats i 

takt med att behoven ändrats. Som utvecklingsområde vill förskolan även nästa läsår fördjupa sig i bar-

nens språk med hjälp av strukturerat material som ”Före Bornholmsmodellen” och Ann S. Pihlgrens litteratur. 
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FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM – FOKUSOMRÅDE  
UNDERVISNINGSKVALITET 

Skolutveckling och undervisningskvalitet  

Tillgänglighetsarbetets betydelse som trygg grund för undervisningskvalitet 

kan inte nog poängteras. Stora insatser har gjorts vad gäller sociala, fysiska 

och pedagogiska lärmiljöer. I samband med fokusområdet Undervisningskvalitet 

lå 19/20 har undervisningsplanering, uppföljning av kunskapsresultat och for-

mativ bedömning lyfts fram, vilket ger en naturlig ingång till vårt kommande 

arbete med bedömning och betygssättning lå 21/22. Inom den pedagogiska 

tillgängligheten, som även höjer undervisningskvaliteten, har utveckling skett 

inom språkutvecklande arbetssätt, strukturerad lästräning, digitala kompensato-

riska hjälpmedel, bildstöd och lektionsstrukturer. En satsning på skolbibliotek har inletts. Rastaktiviteter, elev-

inflytande, nya gruppindelningar och motivationshöjande arbete har stärkt den sociala miljön. Skolor kan 

visa på mätbara resultat i elevenkäter och kunskapsresultat men även i upplevd trivsel, lugnare lärmiljöer, 

ökad studiero och elever som känner sig lyssnade på. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för lä-

rande. Arbetet med Undervisningskvalitet fortsätter lå 20/21. 

Skolorna har arbetat aktivt för att sätta ljuset på undervisningen och höja sin kvalitet i alla skolformer (för-

skoleklass, grundskola, fritidshem), vilket ökat samverkan, helhetssyn och målfokus. Många skolor har en 

struktur för sitt skolutvecklingsarbete där alla skolformer ingår naturligt i mål, dokumentation, ledningsar-

bete, mötesstrukturer, och fortbildning. Skolorna har satt egna lokala mål och/eller fokusområden, ibland 

områdesgemensamma, ibland per enhet. Att skolutvecklingsprocesser pågår är det ingen tvekan om. 

Kopplingen till syfte, kärnuppdrag och elevers lärande blir mer synligt och de aktiviteter och metoder som 

tidigare stannat vid att vara mest göranden, har nu hamnat i en helhet med elevernas lärande i centrum. 

Utvecklingsarbete för förskoleklass och fritidshem sker sedan några år i kommunens förvaltningsövergri-

pande nätverk och detta arbete utvärderas nedan. Arbetssättet med kollegialt lärande har växt sig allt 

starkare och upplevs som värdefullt. Vi vågar påstå att ingen i våra utbildningsverksamheter kan ha undgått 

att ljuset i år lyser på Undervisningskvalitet. Arbetet gör skillnad! Vi ser en förflyttning framåt och samti-

digt ett behov av fördjupade analyser och spetsigare målformuleringar nästa år, då vi fortsätter arbetet. 

Att uppnå höjd undervisningskvalitet är ett långsiktigt arbete som syftar till ökad måluppfyllelse, men detta 

kan inte kan mätas på kort sikt. Undervisning och måluppfyllelse i sv/sva och matematik har vi dock tittat på 

lite extra, och kommer att fortsätta med lå 20/21. 

Förstelärarna (27 stycken) har i den nya avtalsperioden fått ett tydligare uppdrag inom skolutveckling, SKA 

och kollegialt lärande och i fokusområdet Undervisningskvalitet har förstelärarna förstås hög kompetens. 

Förstelärarträffar har anordnats 1-2 gånger/termin där alla ”skolteam” presenterat sig och sin enhets mål 

och uppdrag och hur arbetet fortskrider. Vi ser att nätverksträffar är en framgångsfaktor och att förstelä-

rarnas utökade samarbete med ledningen och ansvar för kollegial undervisningsutveckling har gett positiva 

effekter. Vi ser också att detta arbete behöver förstärkas ytterligare på såväl förvaltningsnivå som enhets-

nivå för att ta tillvara förstelärarnas kompetens. Tyvärr har Coronasituationen gjort att förstelärarträffarna 

under våren 2020 behövt ställas in. 

Enkätundersökningar är ett sätt att mäta resultat. Årets elevenkät åk 2-9 har inte genomförts pga. Coro-

nasituationen. Vissa skolor har genomfört egna enkäter, där resultatet används i SKA.  

 

 



Kvalitetsrapport 

 

Sida 41 

 

Sammanfattning av varje skolas arbete med undervisningskvalitet   

Område Öster F-6 Köpingebro, Löderup har byggt upp sin strukturerade SKA-process i ett årshjul och en 

verksamhetsplan där kartläggning, analys, mål, uppföljning och utvärdering ingår, med kollegiala träffar 

och tydliga roller. Utifrån ett utgångsläge där enheterna sett behov av att arbeta med språkutvecklande 

arbetssätt och motivation och meningsfullhet ville de utveckla kommunikativa miljöer och elevernas tal och 

skrift. Mål sattes att alla elever når kunskapskraven i sv/sva, utmanas utifrån sin nivå och lägstanivån höjs. I 

planeringen ingick aktiviteter på såväl personal- som elevnivå; ord/begrepp, läsning, kooperativt lärande, 

lärande lek på fritids, olika uttrycksformer, kollegialt lärande, pedagogisk planering och fortbildning.   

Resultaten i sv/sva i åk 3 och 6 i Köpingebro ligger ungefär på samma nivå som samma elever hade året 

innan, vilket skolan inte är helt nöjda med, men menar att förändring och effekter tar tid. I F-1 märks en stor 

utveckling utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Resultat för Löderups skola visar en positiv progression 

i sv/sva, men även i SO och NO. Det språkutvecklande fokuset har fått positiva effekter på pedagogers 

utveckling och kollegialt samarbete, den fysiska lärmiljön och undervisning för nyanlända. Användandet av 

Inläsningstjänst som komplement till studiehandledning har varit gynnsamt för elever med annat modersmål.  

I analysen kommer skolorna fram till att man detta läsår har försökt sätta strukturen, för att nästa läsår 

fördjupa sig. Pedagogernas kompetens inom språkutveckling, språkstörning, flerspråkighet och sva har höjts, 

vilket ger bra grund för fortsatt arbete. Resultat i form av effekt på elevernas lärande ses långsiktigt. Sko-

lorna har lyft fram vikten av att alla lärare oavsett ämne har ansvar för elevernas språkutveckling. Samtliga 

skolformer har arbetat mer medvetet med läsning, och samarbete med bibliotekspedagog har skett. Fritids 

har utvecklat lekmiljöerna och språkutveckling och estetiska lärprocesser på fritids har fått större utrymme. 

Utvecklingsområden till kommande läsår blir att hålla i och hålla ut de påbörjade utvecklingsområdena, 

med ett extra fokus i Löderup på elever med annat modersmål och svenska som andraspråk.  

”Genom tydlig målsättning och struktur i både elevgrupper och kollegialt har vi förflyttat 

positionerna framåt. Det har varit en styrka att fokusområdet är verksamhetsövergripande 

och varit detsamma för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Utveckling tar tid.  

Våra fokusområden kan inte innehålla för många delar, för som verksamhet klarar man inte 

att utveckla för mycket samtidigt och det blir mer skrap på ytan.” 

 
(SKA-rapport Köpingebro, lå 19/20) 

Backa F-6 har identifierat målområden utifrån frågan ”Vad är undervisningskvalitet för dig?” Utifrån detta 

utgångsläge gjordes en målkarta med mål och aktiviteter. Områdena ”Ökad elevmedvetenhet” (skola) och 

”Struktur i undervisningen” (fritidshem) valdes, med mål på olika nivåer (övergripande mål/delmål). Enhet-

ens planering av aktiviteter (på såväl personal- som elevnivå) gjordes av lärarna. Skola: mentorstid, matri-

ser, aktiviteter som tydliggör elevdelaktighet, arbete med Skolverkets lärmodul, kollegiala träffar, eleven-

kät mm. Fritids: dokumentation i Vklass, struktur i barngruppen, kommunikation skola – fritids, kompetensut-

veckling, involvera eleverna i planering, fritidsråd, personalscheman mm.  

När lärarna beskriver resultatet ges en bild av elever som blivit medvetna om sitt lärande, visar en positiv 

kunskapsutveckling och intresse för sin progression. Digitala arbetssätt har ökat vilket underlättat elevinfly-

tandet. Elevenkäten visade ett förbättrat resultat från mättillfälle 1 till 2, där frågeställningarna handlade 

om upplevelsen av att vara delaktig i planering, arbetssätt och utvärdering av undervisningen. På fritids ser 

pedagogerna att eleverna vågar uttrycka sina åsikter i högre grad och tar mer ansvar när de fått större 

medbestämmande.  
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I analysen kommer skolan fram till att resultatet inom delaktighet är bättre än de vågat hoppas på. Detta 

beror på ett tydligt, långsiktigt arbete att lyfta fram vad elevinflytande kan innebära, kombinerat med 

goda relationer. Ansvarstagande på fritidshemmet spelar stor roll i en verksamhet som strävar efter att hitta 

balans mellan styrda undervisningssituationer och fria aktiviteter.  

Utvecklingsområden till kommande läsår blir att förfina målstyrningen så att man sätter utvärderingsbara 

mål som bildar en helhet. Skolan behåller sin målkarta ett år till. Man kommer att jobba med feedback till 

elevernas lärprocesser och förbättra rutinen för att tydliggöra lektionsinnehåll för sva-elever. Fritidshemmet 

kommer att arbeta vidare med samarbete skola – fritids och vidareutveckla de pedagogiska planeringarna 

för att säkerställa att fritidshemmet arbetar mot läroplanen i en målstyrd process. 

Edvinshem/Edvinshus F-6 har byggt upp sin SKA-process genom att identifiera såväl ett övergripande 

utgångsläge för hela skolan samt för varje skolform. Föregående läsårs arbete med värdegrund, elevsyn, 

ledning och stimulans och tillgänglighet togs med in i lå 19/20. Mål sattes kring läslust, bildstöd och ledning 

och stimulans. I enhetens planering, som var dels övergripande, dels för skola och fritids för sig, ingick aktivi-

teter huvudsakligen på personalnivå; kompetensutveckling, arbete med Barn gör rätt om de kan, bokcirkel 

om lektionsdesign och värdegrunden Bättre tillsammans. Resultatet visar att lärarnas kompetens har ökat 

inom målområdena, och de har blivit bättre på att bemöta elever i olika situationer. Visuellt bildstöd an-

vänds dagligen i alla klassrum och på fritids för att förtydliga, visualisera och differentiera uppgifter och 

händelser och fler elever förstår och ”hänger med”. Skolan har fler inkluderande lärmiljöer, dvs. miljöer med 

en tydlig struktur, flexibla arbetssätt, individualisering och stöd.  

I analysen kommer skolorna fram till att allt som planerats, t.ex. bokcirkel, inte har kunnat slutföras pga. 

Corona. Å andra sidan har en digital utvecklingsresa tagit form. Den struktur och tydlighet i planering och 

undervisningssätt som krävdes här har bidragit till att utveckla kvaliteten på ett annat sätt än man från bör-

jan tänkt (Vklass, Google Classroom mm.). Bildstöd har blivit ett ovärderligt pedagogiskt verktyg enskilt och 

i grupp. Arbetet med ledning och stimulans har gjort att lärarna utmanar sig didaktiskt och pedagogiskt, 

prövar och omprövar. De vuxna tittar oftare på sin egen roll i de saker som sker och vågar lyfta detta med 

kollegor. Lärarna är tryggare, och ansökningarna till Barn- och elevhälsan om stöd har minskat, som en trolig 

konsekvens av detta. Utvecklingsområden blir att arbeta vidare utifrån den grund som lagts.  

Östra/Bleke F-6 har i sitt SKA satt riktning mot den nya skolan ”Källan”, dit verksamheterna ska flytta vin-

tern 20/21; ”Hela barnet – hela dagen – hela vägen”. Med ökat elevantal, ökat antal nyanlända samt ett 

stort antal elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar som utgångsläge krävs ständig anpassning 

av verksamheten. Rektor arbetar tillsammans med förstelärarna i en pedagogisk ledningsgrupp. Skolan har 

arbetat med språkutvecklande arbetssätt och på fritidshemmet har även den lärande leken varit i fokus då 

man sett att eleverna behöver träna på socialt samspel och kommunikation.  

Mål har varit att öka elevernas ordförråd som förutsättning för att kunna föra vardaglig dialog, utveckla 

sitt lärande och på sikt nå kunskapskraven. I enhetens planering ingick aktiviteter på personal- och elevnivå; 

arbete i pedagogiska ledningsgruppen, föreläsningar om språk, kollegialt utvecklingsarbete lett av förstelä-

rarna utifrån målen, årshjul med kunskapsbedömningar och insatser, språkutvecklande metoder, samarbete 

med studiehandledare och skolbibliotekarie samt stödstrukturer i klassrummet. Lek, språk, skapande och rö-

relse har haft en central roll på fritidshemmet. Resultatet visar att det tar tid att få resultat, ett år räcker 

inte. I F-1 märks dock en stor utveckling inom läsa och skriva utifrån kartläggningsmaterial, och elevernas 

ordförråd i övriga årskurser har ökat. Genom att stärka ordförråd ökar elevernas läsförmåga, att tillgodo-

göra sig undervisningen och bli mer delaktiga i samhället. Elever behöver mycket vuxenstöd i kommunikation 

för att inte hamna i missförstånd och konflikter.   
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”Elever hamnar i konflikter pga. språkliga brister och svårigheter i det sociala samspelet. 

God lekskicklighet är en skyddsfaktor som ger barnet en känsla av sammanhang, ökad be-

griplighet och meningsfullhet (KASAM).” 

 
(SKA-rapport Östra/Bleke lå 19/20) 

I analysen kommer skolorna fram till att de uppsatta målen var relevanta. Det har varit framgångsrikt att 

väva ihop tillgänglighet och undervisningskvalitet, vilket också ger en bra grund för flytten till Källan. Att 

alla pedagoger arbetar med liknande struktur och förhållningssätt är av högsta vikt, bl.a. eftersom skolorna 

har en hög in- och utflyttning av elever och många elever i behov av stöd. Utvecklingsområden till kom-

mande läsår blir att ta med lärdomar och resultat från fokusområdet Undervisningskvalitet samt implemen-

tera den pedagogiska riktning som är framtagen inför flytten till Källan med bl.a. flexibla lärgrupper. Ar-

bete med elevernas ordförråd fortsätter, liksom lärande lek, samspel och kommunikation. 

Västerport F-9 har en organisation med förstärkt ledningsgrupp och team av personal från de olika arbets-

lagen och verksamhetsdelarna. Skolan har under lå 19/20 fått utmärkelsen Apple Distinguished School för 

ett gediget kvalitetsfokus och sitt innovativa sätt att arbeta med skolutveckling i digitala miljöer. Skolan har 

goda resultat men ser utvecklingsmöjligheter i mjuka värden som meningsfullhet och relationsskapande. 

”Vi strävar efter en stimulerande arbetsmiljö både för personal och elever genom vår vision 

’Varje dag skapar vi mening’. 

Våra fokusområden är Meningsfullhet, Modern kunskap och Hälsa.” 

 
(SKA-rapport Västerport, lå 19/20)  

Trots höga resultat såg skolan att elevernas upplevelse av en meningsfull skola sjunker ju äldre eleverna blir, 

vilket kan påverka närvaro, mående och hälsa. Utifrån utgångsläget gjorde skolan ett omtag kring elevens 

hela situation. Mål sattes kring trivsel, närvaro, meningsfullhet och gymnasiebehörighet. I planeringen ingick 

konkreta aktiviteter och insatser på såväl personal- som elevnivå med koppling till skolans fokusområden.  

Resultatet mäts och visas genom kunskapsresultat, närvarostatistik och elevernas nöjdhet i frågor från enkä-

ter, applicerat på skolans mål. Planerade aktiviteter har i stort sett genomförts och uppföljningar i arbetsla-

gen visar att lärarna förhåller sig till skolans vision och mål – enligt rektor är det en viktig signal att vision 

och mål är synliga och accepterade i hela organisationen. De kvantitativa nyckeltal som satts upp som mål 

(gymnasiebehörighet 95 % och närvaro 90 %) har inte riktigt nåtts, men de är bara några få procentenhet-

er lägre. 74 % av eleverna upplever skolan som helt eller till stor del meningsfull, men det framgår inte om 

det är en ökning enligt uppsatt mål. Satsningen på elevdemokrati fortsätter och syns/mäts på olika sätt.  

I sin analys skriver skolan, att trots vårens samhällskris har elever och lärare lyckats hålla en hög kvalitet på 

undervisning, med goda kunskapsresultat. Något färre har behörighet till nationellt program än tidigare, 

men skolan ser det som positivt att samtliga elever i åk 9 sökt till gymnasiet, vilket är första gången. Beho-

ven hos elever som inte har gymnasiebehörighet har varit uppmärksammade. Fritidshemmet har inte fått den 

kvalitetshöjning det hade behövt och som ledningen hade förväntat sig. Här behövs medvetet arbete och 

tålamod. Den numera obligatoriska förskoleklassen har ökat samarbetet med grundskolan och tidiga insat-

ser satts in bl.a. tack vare det nya bedömningsstödet.  
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Lärdomar är att processer och utveckling tar tid, och att tydlighet i styrkedja, elevhälsa och inflytande är 

framgångsfaktorer. Skolan bibehåller sina fokusområden och mål för lå 20/21. 

Norreport 7-9 har en organisation som bygger på tre åldershomogena arbetslag. Vision: Utmana alla! Lä-

rarna undervisar i en årskurs åt gången, på detta sätt skapas trygghet, förtroende och goda förutsättningar 

för kunskapsutveckling och lärarna kan samarbeta, samplanera, sambedöma och ämnesintegrera. Utifrån 

utvärderingar och analyser bestämde skolan att fortsätta med sina fokusområden Digitalisering och Språk-

utvecklande arbetssätt. Ett nytt fokusområde, Integration, lades till och kom att få mest fokus eftersom sko-

lans tanke var att ”undervisningskvaliteten ökar om vi får med alla elever från alla olika grupper”. Skolan 

satte lokala mål inom varje fokusområde, kopplade till elevnärvaro och kunskapsresultat men också peda-

gogkompetens. I enhetens planering ingick aktiviteter huvudsakligen på personalnivå; fortbildning i digitali-

sering och integration, försteläraruppdrag, skuggning av kollegor, kollegiala diskussioner på ämnesträffar. 

Resultatet visar att arbetet med språk och begrepp och digitalisering i undervisningen har ökat. Målen kring 

elevernas måluppfyllelse, närvaro och lärarnas digitalisering var högt satta och nåddes bara delvis. Inom 

integration upplever skolan att de har en bättre samsyn kring begreppet. Skolan har identifierat elevernas 

tankar och erfarenheter och skapat material. S.k. translanguaging är en nyckel till lyckat arbete. 

I analysen kommer skolan fram till att språkutvecklande arbetssätt är till gagn för alla elever och kunskaps-

resultaten har ökat, liksom närvaron (före Corona). Kompetensutveckling, samarbete och kollegialt lärande 

är framgångsfaktorer. Såväl resultat som analys har haft fokus på personalens arbete. Effekten på under-

visningen, och i förlängningen kunskapsresultat, har ännu inte visat sig. Utvecklingsområden lå 20/21 är att 

fortsätta med fokusområdena och spetsa till/fördjupa dem samt lägga till Hälsofrämjande skolutveckling.   

Område Väster F-6 Svarte, Sövestad, Hedeskoga såg i sin analys att lärarens didaktiska repertoar kring 

elevinflytande och demokrati behövde fyllas på, att elevernas lärandebehov behövde vara utgångspunkten 

för all undervisning och att arbetet med trygghet och studiero behövde medvetandegöras. Detta utgångs-

läge utmynnade i samma mål för de tre skolorna inom områdena Trygghet och studiero, Tillgänglig-

het/Kooperativt lärande (KL) och ”Världens bästa arbetsplats/skola”. I enheternas planering ingick aktivite-

ter på såväl personal- som elevnivå; kollegiala träffar, samsyn kring målen, undervisning och handledning i 

kooperativt lärande, tillgänglighetsarbete för att stärka elevernas språkliga och sociala utveckling, enkäter, 

rastaktiviteter, trygghetsteam mm.  

Resultatet visas i en färgskala grön – gul – röd som visar om målet är helt, delvis eller inte alls uppfyllt. 

Inom de olika målområdena är målen inom trygghet och studiero uppfyllda, Tillgänglighet delvis uppfyllt 

och målen för ”Världens bästa skola” ännu inte uppfyllda. Man konstaterar i sin analys att planen för fo-

kusområdet varit otydlig, det har funnits skiftande organisatoriska förutsättningar för att nå målen och att 

fritidshem och förskoleklass haft svårare att implementera KL. Lärdomar och utvecklingsområden är att 

arbeta med helheten i sitt SKA, analysera mera, hitta indikatorer till målen samt sträva efter ett gemensamt 

språkbruk, motivation och balans.  
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GRUNDSÄRSKOLA – FOKUSOMRÅDE UNDERVISNINGSKVALITET  

 

Grundsärskolan Edvinshem (1-6) och Västerport (7-9) har 35 elever i fyra klasser som undervisas i ämnen 

och 31 elever i fem klasser som läser ämnesområden (inriktning träningsskola). Det gemensamma temat för 

lå 18/19 och 19/20 har varit ”Den spännande resan”. Genom temat knyter skolan ihop värdegrundsar-

betet med elevernas kunskapsinhämtning. Musik och drama är grundstenen i temaarbetet. 

Efter arbetet med tillgänglighet lå 18/19 blev grundsärskolan nyfikna på hur de kan få fram resultat som 

visade på om de hade en god undervisningskvalitet eller inte och om tillgängligheten var ett stöd som gav 

det resultat de önskade. Skolan bestämde sig för följande utgångsläge och mål: 

 Undervisningskvalitet - Vad är det? Skolan ville reflektera kring lärande och undervisning. All perso-

nal skulle upprätta en lärandeplan utifrån forskning och vetenskaplig grund och väva in reflektioner. 

 Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Hur arbetar man med och synliggör detta i 

grundsärskolan? 

 Fördjupa sig och förstå mer om estetiska lärprocesser i undervisningen, eftersom detta hade gett 

goda resultat under flera år. 

 GILLA LÄSA SKRIVA och GILLA MATEMATIK: påbörja en inventering av Skolverkets material för in-

lärning och bedömning för att och se vad som behövde kompletteras och sedan skapa en bank.  

I planeringen ingick att genomföra undervisning utifrån de reflektioner kring inlärning som framkommit i 

lärandeplanerna. Forskning och vetenskaplig grund skulle bli ett naturligt inslag i alla reflektioner kring 

undervisning. Centrala barn- och elevhälsan skulle hjälpa till att reflektera kring åtgärdsprogram, extra 

anpassningar och särskilt stöd i grundsärskolan som skolform. Att genomföra kompetensutbildning kring este-

tiska lärprocesser och påbörja arbetet med en materialbank ingick också. 

Resultatet visar att flera av målen är uppnådda. Samtlig personal upprättade en egen lärandeplan som 

rektor sedan sammanställde. Försteläraren fick ta del av sammanställningen och kunde leda samtal i 

storgrupp kring de reflektioner som lyfts upp. Samtalen ledde till nya tankar kring inlärning och undervis-

ning. Flera elever fick möta nya metoder i undervisningen. Varje personals egen lärandeplan följdes upp av 

rektor på avstämningssamtal. 

 

Skolan utgick från litteratur och reflekterade kring hur denna stämde med tankar om undervisningskvalitet. 

På lärarkonferenserna ledda av försteläraren fick lärarna i uppgift att lyfta upp ett egenvalt fokusområde. 

Övriga lärare fick kännedom om fokusområdet två veckor före presentationen så de skulle kunna sätta sig 

in i området och leta fakta. När ansvariga lärare presenterat sina tankar fick övriga lärare argumentera 

med andra fakta. Gången därpå gjordes en sammanfattning om vad som kommit fram föregående gång 

och en gemensam analys gjordes. Pga. Corona hanns bara två områden med, fortsättning följer. 
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På en av A-dagarna kom två specialpedagoger från Barn- och elevhälsan och presenterade hur tankarna 

kring åtgärdsprogram, extra anpassningar och särskilt stöd ser ut i grundskolan. Tid avsattes till reflektioner 

utifrån grundsärskolans verksamhet. Det blev tydligt att det är svårt att omsätta grundskolans tankar till 

särskolans. Allmänna råd går inte att applicera rakt av. Skolan upplevde att de stod kvar på samma punkt. 

Skolan hade en fantastisk fortbildningsdag tillsammans med två personer från Kulturcentrum i Malmö. Tan-

karna kring att arbeta med estetiska lärprocesser fick ett uppsving och personalen fick stöd i att detta är 

gynnsamt för undervisningskvaliteten.  

Samtliga lärare reflekterade tillsammans kring hur olika material/läromedel ger bäst inlärning. Inventering 

av skolans material är påbörjad och fortsätter nästa läsår. Skolan vill gå djupare för att få ett bra resultat 

som gynnar eleverna. 

 

Grundsärskolans sångbok från projektet ”Den spännande resan.” 

I analysen konstaterar personalen att idén att låta alla göra en egen lärandeplan hjälpte till att få igång 

tankar kring lärande och undervisning. Det kändes spännande att fundera på hur man egentligen lär sig och 

hur man lär ut till eleverna. ”Vi lär ut på det sätt som vi själv vill lära in, men blir det rätt för alla?” 

Lärarkonferenserna fick ett tydligare syfte och det blev lättare att få alla engagerade när det fanns en 

tydlig struktur på träffarna. En lärdom är också att kommunikation är svårare än man tror. 

Inom området särskilt stöd fick personalen en ganska nedslående upplevelse av att ingen har ett svar på hur 

man ska tänka kring åtgärdsprogram, extra anpassningar och särskilt stöd inom grundsärskolan. Allmänna 

råd ger en fingervisning men det går inte att applicera på grundsärskolan. Exempel: Där det rekommende-

ras att läraren ska konsultera speciallärare så är lärarna redan speciallärare. Lärarna har påbörjat ett 

dokument med förslag på hur man ska tänka: -Vad är grundläggande i alla klassrum och vilka är de extra 

anpassningarna i grundsärskolan? Skolan har kontaktat andra kommuner och deltagit i nätverk men inte fått 

tydliga svar på sina frågor.  

En tydlig lärdom är att det finns lite forskning kring grundsärskolan. Genom nätverket för rektorer inom 

grundsärskolan (KFSK) fick rektorn en del input, men hon konstaterar att de helt enkelt själv får utveckla 

arbetet i Ystad. Samtalen kring undervisningskvalitet har gett många nya infallsvinklar. Reflektion över 

undervisningen är nödvändig för att se till att varje elev får en optimal utveckling. 

Utvecklingsområden för nästa läsår blir att göra klart listan kring åtgärdsprogram, extra anpassningar och 

särskilt stöd, fortsätta med materialbanken, koppla på andra verksamheter till skolans nya tema ”Bättre 

tillsammans” och låta de estetiska lärprocesserna visa vägen. 
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FÖRSKOLEKLASSENS NÄTVERK – FOKUSOMRÅDE UNDERVISNINGSKVALI-
TET  

Att förskoleklassen numera är obligatorisk har stärkt skolformen och ökat samarbetet med grundskolan. Nät-

verket leds av två rektorer och all personal i Ystads kommuns förskoleklasser deltar. Syftet med nätverket är 

att utveckla skolformen och öka likvärdigheten. 

Planering och aktiviteter: 

Innehåll och aktiviteter på årets träffar (2 per termin) har varit kopplade till undervisningskvalitet som stöd 

för personalen att arbeta mot enhetens mål. Träffarna har varit ute på de olika skolorna. 

Exempel på aktiviteter och erfarenhetsutbyten under året:  

 Hur kan vi utveckla våra lärmiljöer för att gynna elevernas språkutveckling?  

 Hur kan vi på ett mer medvetet sätt använda leken för att stötta utvecklingen av ordförrådet? 

 Veckans bokstav - hiss eller diss?  

 Din mest lyckade undervisningssituation under året? 

 Vad är ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd i din undervisning? 

 Hur arbetar ni med den individuella utvecklingsplanen?  

 Hur ser du på att främja lärande respektive att förmedla kunskaper? 

 På vilket sätt utgår du från elevers behov och intresse när du planerar din undervisning? 

 Hur balanseras undervisningen mellan det planerade och det spontana? 

Resultat och analys: 

Det har skett en kvalitetsutveckling när det gäller förskoleklassen. Innehållet på träffarna har styrts upp mer 

och det har gett större kvalitet på diskussionerna. Nätverket har arbetat ganska konkret med praktiska 

givna uppgifter kopplat till undervisning. Mötena har haft en tydlig form, t.ex. genom samtalsstrukturer, ett 

större engagemang kan skönjas och det finns en större känsla av #gilla_våga_dela. Intresset för ett försko-

leklassnätverk i personalen har varit stort och de har upplevt träffarna som meningsfulla och gett bra input. 

Vårens träffar behövde ställas in pga. Corona.  

Resultat och utvärdering av elevernas utveckling och lärande i förhållande till läroplanen görs inom ramen 

för varje skolas SKA-arbete. Tidiga insatser sätts in i högre grad tack vare de nya bedömningsstöden. Fort-

farande varierar undervisningen mellan skolor och samarbetet med förskola, grundskola och fritids kan öka. 

Framtid och utvecklingsområden: 

Lå 20/21 behåller vi fokusområdet Undervisningskvalitet och fördjupar frågeställningarna. Hur ser vi på 

uppdraget i förskoleklass? Hur ska vi lyfta diskussionerna ifrån ”småfrågor” och ”ytflyt” till uppdragsfokus 

med fördjupning och analys? Hur kan man förtydliga och förbereda träffarna ytterligare för att höja kvali-

teten? Hur kan vi få en större likvärdighet med en tydlig struktur på varje enhet som innehåller mål, aktivite-

ter och fördjupade diskussioner? Hur arbetar förskoleklassen med svenska och matematik? 
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FRITIDSHEMMETS NÄTVERK – FOKUSOMRÅDE UNDERVISNINGSKVALITET  

Utgångsläge, resultat och analys:  

Under lå 18/19 lyftes frågan hur våra fritidshem är organiserade i kommunen och här skiljer det sig åt. 

Kommunen har två skolor med högre andel behöriga fritidspedagoger (Köpingebro och Edvinshem/hus). Det 

upplevdes svårare att bedriva kvalitetsarbetet i arbetslagen när inte alla har pedagogisk utbildning eller 

kunskap för uppdraget. Verkligheten visar på stor andel tillfällig personal som oftast även arbetar som 

elevresurser under skoltid. De utbildade fritidspedagogerna upplever sig få ta ett stort ansvar för verksam-

heten, där även en viss form av personalansvar ingår. Även de fritids som är “långt fram” upplever att de 

saknar struktur och tid för reflektion. Skolans storlek, antalet fritidsavdelningar och antalet inskrivna i fritids-

hem varierar också. Vi ser att eleverna stannar längre på fritidshemmen ute i byarna. 

Fritidshemmets nätverk har legat på is under lå 19/20. Diskussioner har förts mellan rektorer och skolchefer 

kring vilka specifika mål och visioner som bör finnas för fritidshemmen i Ystad. En kartläggning av antalet 

fritidspedagoger per fritidshem och deras uppdrag har genomförts. Andelen behörig personal sjunker oro-

väckande snabbt och det finns svårigheter att rekrytera utbildad personal. Diskussionerna har därför hand-

lat om kompetensförsörjning både när det gäller marknadsföring, rekrytering och vidareutbildning av be-

fintlig personal. Enligt skolcheferna kommer delar av uppdraget att hamna centralt igen, särskilt som beho-

vet av utveckling har förskjutits från uppdrag och undervisning till behörighet, rekrytering och fortbildning. 

Beslut som är fattat är att även kartlägga personalens tankar kring behov av utveckling inom fritidshemmen. 

Diskussion om former för nätverket har också skett. Planen är att starta upp nätverket igen. 

Utvecklingsarbetet inom fritidshemmen har i år skett på respektive enhet och inte hållits samman centralt. 

Resultat och utvärdering av elevernas utveckling och lärande i förhållande till läroplanen görs inom ramen 

för varje skolas SKA-arbete. 

Framtid och utvecklingsområden: 

Det finns frågor kring hur nätverket ska fortleva och under vilken ledning (rektorer/förvaltning). Fritidshem-

mets nätverk önskar, om det ska fortsätta, återta det gamla konceptet med tätare träffar samt att represen-

tanterna ligger steget före sina kollegor för att kunna leda arbetet framåt. Innehållet skulle kunna vara 

Skolverkets andra webbkurs som fokusering på Undervisning i fritidshemmet – i linje med kommunens fokus-

område. Viktiga frågeställningar för fritidshemmen framöver är reflektionstid, rekrytering, behörighet, fri-

tidshemspersonal på skoltid och kvalitetssäkring av fritidshemmet.  
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VERKSAMHETEN MODERSMÅLSUNDERVISNING OCH STUDIEHANDLEDNING  

Under lå 19/20 har ca 380 elever inom grundskolan och grundsärskolan fått modersmålsundervisning på 

16 olika språk, 140 elever inom grundskolan fått studiehandledning på modersmålet och 45 barn inom för-

skola och i förskoleklass fått modersmålsstöd. Enheten har 24 hel- eller deltidsanställda modersmålslä-

rare/studiehandledare, motsvarande 17 heltidstjänster. 

Verksamheten har i sitt SKA följt en annan ordning än övriga skolor. Eftersom verksamheten prioriterade 

området bedömning under läsåret 2018/2019 har de arbetat vidare med området Tillgänglighet under 

detta läsår, men arbetet berör även området Undervisningskvalitet. De tre fokusområdena tillgänglighet, 

undervisningskvalitet och bedömning hör nära samman. 

I samtal med personalen har det framkommit ett behov av att utveckla undervisning och lärmiljö för att möta 

elevers olika behov och förutsättningar och öka kunskapen om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder 

och arbetssätt. Detta blev utgångsläget för årets SKA. 

Som modersmålslärare undervisar man ofta i mindre åldersblandade grupper, där elevernas kunskaper 

skiljer sig åt. En del elever är födda i Sverige och talar sitt modersmål hemma, men det starkaste språket är 

ändå svenska. Andra har nyligen kommit till Sverige och har modersmålet som sitt starkaste språk. Studie-

handledaren stöttar elever som inte klarar att följa undervisningen på svenska, växelvis på modersmå-

let/det starkaste skolspråket och på svenska. Syftet är att eleven ska utveckla verktyg för sitt lärande. I 

vissa fall fungerar samma person både som modersmålslärare och studiehandledare, vilket medför att det 

är viktigt att vara medveten om vad som ingår i de olika uppdragen och för den övriga skolpersonalen. Om 

uppdraget är otydligt kan det medföra otydliga förväntningar och otydliga ansvarsområden med bristande 

planering och uppföljning som följd. Ytterst kan det påverka elevernas resultat. De flesta som arbetar inom 

verksamheten har inte lärarlegitimation. Utbildningsbakgrund och erfarenhet från pedagogiskt arbete vari-

erar. Det har därför varit viktigt att arbeta med att skapa ett gemensamt pedagogiskt språk och en gemen-

sam förståelse för det pedagogiska uppdraget, inklusive skolans kompensatoriska uppdrag. 

Målen sattes därför kring personalens kunskap om en inkluderande lärmiljö, delaktighet, tillgänglig och an-

passad undervisning samt att utveckla ett gemensamt pedagogiskt språk och ta fram uppdragsbeskrivning-

ar. Arbetet mot målen skedde utifrån en tydlig planering som innefattade kompetensutveckling där gruppen 

följde Skolverkets webbaserade utbildningsmodul ”Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fo-

kus” i vilken ingick att läsa och diskutera artiklar, utarbeta begreppslistor samt planera, genomföra och re-

flektera. Uppdragsbeskrivningar har arbetats fram gemensamt under A-dagar och APT-tid.  

Kompetensutvecklingsinsatsen har utvärderats genom att alla deltagare svarat på ett antal frågor. Flera 

positiva resultat framkom: Kombinationen av teori och praktik har hjälpt deltagarna att analysera sin egen 

undervisning, högre insikt om att individanpassning behövs och är lärarens ansvar, lektionsplanering med 

fokus på delaktighet har ökat. Uppdragsbeskrivningarna är klara och kommer att användas från och med 

HT -20, liksom nya rutiner för studiehandledning, som tydliggör ansvarsfördelning och samplanering mellan 

undervisande lärare och studiehandledare. Analysen visar att arbetssättet varit framgångsrikt och innehål-

let givande, men det har funnits en oro och en språklig utmaning med akademiska texter och nya pedago-

giska begrepp. Den gemensamma begreppslistan med förklaringar och det kollegiala lärandet har varit till 

stor hjälp i det hårda arbete som utförts. Utvecklingsområden är att fundera på hur man kan mäta resultat 

och hur eleverna kan bli delaktiga i utvärdering. Fokus lå 20/21 kommer att vara lektionsdesign och arbe-

tet kommer att ske i ett lugnare tempo på konkret nivå. 
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NYANLÄNDA ELEVER  

De nyanlända elever som flyttat till kommunen under läsåret har valt skola och direktplacerats på skolen-

heterna. Under hösten blev det en ökning av nyanlända i förhållande till vad som beräknats och under vå-

ren blev det färre inflyttningar än beräknat pga. Covid-19. Om eleven inte gått i svensk skola tidigare är 

huvudmannen skyldig att genomföra en inledande bedömning, även kallad kartläggning, av elevens kun-

skaper. Under läsåret har 30 elever kartlagts, vilket är en minskning med ca 10 elever jämfört med föregå-

ende läsår. Flest nyanlända elever har tagits emot på Backa, Östra/Bleke och Västerport. Det har funnits en 

viss rörlighet bland de nyanlända och 20 procent av eleverna har flyttat från kommunen. Den gemensamma 

arbetsgången för mottagande av nyanlända elever har följts och bidragit till en likvärdig mottagandepro-

cess och en större tydlighet för vårdnadshavare och personal. 

NÄRVARO/FRÅNVARO 

Alla barn i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Närvaro är viktig för att eleverna ska lyckas i skolan 

och för att uppleva delaktighet. Frånvaro, oavsett orsak, behöver tidigt uppmärksammas. Fungerande ruti-

ner kring frånvarorapportering och insatser för närvaro ska finnas. Sedan 2018 finns krav i skollagen att 

utreda problematisk frånvaro. Syftet med utredningen är att klargöra orsakerna till elevens frånvaro och 

resultatet av utredningen ska vara grund för skolans insatser. Frånvaron ska anmälas till huvudmannen. 

Ett gediget arbete för att förstärka närvaro-/frånvaroarbetet på våra skolor har skett de sista åren, sam-

ordnat av folkhälsostrateg tillsammans med Barn- och elevhälsan, utvecklingsledare och rektorer i Ystad och 

andra kommuner och myndigheter. Att så tydligt sätta ljuset på en fråga och arbeta på bred front ger re-

sultat. Rutiner, blanketter, närvarostatistik och skolpliktsanmälningar har styrts upp. Uppföljning sker regel-

bundet på skolorna och till förvaltningen på kvalitetsdialoger och rektorsmöten samt genom statistikanalyser, 

anmälan till skolchef och rapportering till nämnd: 

 

 -Vilken systematik och dokumentation finns för att följa upp barns/elevers när-

varo/frånvaro?  

-Är denna systematik känd av alla? Är den interna logistiken (vem gör vad och när) tydlig?  

-Finns det en kontinuerlig kännedom om vilka barn/elever som har problematisk frånvaro 

och finns informationen spridd i organisationen så att arbetet gentemot barnet/eleven har 

förutsättningar att fungera väl?  

-Är arbetet med den problematiska frånvaron kopplad till arbetet med särskilt stöd?  

 
(Om frånvaro inför kvalitetsdialoger, HT -19) 

 

Men framför allt har det skett en förändring i förhållningssätt och syn på ledigheter, sjukanmälningar 

och vikten av närvaro, där samarbete mellan skola, elever och vårdnadshavare är A och O. Detta gäller 

även förskolan, där grunden läggs. Att tydliggöra skolplikt genom att bry sig om, ringa hem, visa på 

måluppfyllelse, statistik och rutiner i syfte att skapa förståelse och relationer är framgångsfaktorer för att 

öka elevers närvaro och därmed förbättra mående, sociala relationer och måluppfyllelse. Det sista steget i 

implementeringen av rutinerna sker under lå 20/21.Vi har kommit en bra bit på väg, även om frånvaron 

under Coronapandemin gjort att vi behöver se på närvaro/frånvaro på ett lite annat sätt detta år.  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Andelen elever med 20 % frånvaro eller mer ökade från 7,4 procent (222 st) VT -19 till 13 procent (382 st) 

VT -20. En extra Coronarelaterad uppföljningsinsats genomfördes i april 2020 av förvaltningen. Statistik 

gicks igenom ner på individnivå och de elever som hade långvarig problematisk frånvaro kopplat till Co-

rona utreddes. I de flesta fall återgick eleven till skolan. Några fall ledde till orosanmälan till socialtjänsten. 

Under våren 2020 har det inkommit 9 nya anmälningar om utredning av problematisk frånvaro. Bevak-

ningar på 42 elever har avslutats. Det fanns i slutet av lå 19/20 15 aktuella elever med problematisk från-

varo som skolchefer och rektorer bevakar. Det har inkommit 2 nya skolpliktsanmälningar under våren, där 

frånvaron trots insatser inte förbättrats och eleven är frånvarande i betydande omfattning. Samtliga be-

vakningar utom en från HT -19 har avslutats pga. förbättrad närvaro eller att eleven slutat årskurs 9.   

”Det man fokuserar på blir man bättre på.” 

”Förvaltningens framtagande av nya frånvarorutiner har stärkt skolans arbete.”  
(SKA-rapport Västerport, lå 19/20) 

 

SKOLBIBLIOTEK 

I 2 kap. 36 § skollagen regleras att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” Skolbiblioteken nämns också i bib-

liotekslagen eftersom de är en del av det allmänna biblioteksväsendet. Skolbiblioteket ingår i skolans pe-

dagogiska verksamhet och har som uppgift att stödja elevernas lärande, stärka deras digitala och språk-

liga kompetens och hjälpa dem att nå de uppsatta målen i läroplanerna. Önskvärt är att verksamheten drivs 

av utbildade bibliotekarier i samarbete med pedagoger och skolledning.  

Skolinspektionen sammanfattar sina krav på vad ett skolbibliotek är på följande sätt: 

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 

från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbild-

ning för att bidra till att nå målen för denna. 

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Skolbiblioteken på grundskolorna i Ystad har de senaste åren utvecklats och följer de mål/delmål som besk-

rivs i styrdokumenten samt i Ystads kommuns biblioteksplan från (KF 2019) och den treåriga Utvecklingsplan 

Skolbibliotek (BUN 2019).  

Det övergripande målet är en likvärdig skolbiblioteksverksamhet på alla Ystads grundskolor. I den fram-

tagna verksamhetsplanen framgår hur skolbiblioteksverksamheten, som i alla delar utgår från Lgr 11, utgör 

en resurs för den pedagogiska verksamheten och medverkar till att eleverna når kunskapsmålen. Under 

2020 gäller verksamhetsplanen för kommunala F-6-skolor i Ystad, för att sedan utökas 2021 till att omfatta 

även Norreport (7-9) och Västerport (F-9).  

Skolbiblioteken arbetar inom fyra huvudsakliga verksamhetsområden: 

 Läs-och språkutveckling 

 Digital kompetens och nätvett  

 Informationssökning  

 Källkritik och upphovsrätt  
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Det finns från 2020 fyra skolbibliotekarier/skolbibliotekspedagoger som har delat upp ansvaret mellan sig 

för F-6-skolorna, där de arbetar på skolbiblioteken och i undervisningen, med pedagogiskt stöd till lärare 

och elever. 2021 ska enheten utökas med två bibliotekspedagoger/skolbibliotekarier och även arbeta mot 

Norreport och Västerport i samarbete med de skolbibliotekarier som är anställda på dessa skolor.  

Skolornas kvalitetsrapporter visar hög nöjdhet med skolbiblioteken som haft en stor betydelse i årets fokus-

område och arbetet med ”Läsa – Skriva – Räkna”. Man ser en ökad läslust, förbättrat samarbete mellan 

lärare och bibliotekspedagoger, och skolbibliotek som fått rejäla lyft både lokalmässigt, visuellt och inne-

hållsmässigt. Hur eventuell påverkan på elevernas måluppfyllelse ser ut på lång sikt kan inte mätas ännu. 

 

”Samarbetet mellan skolans lärare och vår bibliotekspedagog har varit mycket positivt för 

hela verksamheten och bidragit till ett ökat intresse för böcker och en ökad medvetenhet om 

sitt eget läsande.”  

 
(SKA-rapport Löderups skola, lå 19/20) 
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UNDERLAG OCH ÖVRIG DOKUMENTATION  

 SKA-presentationer och SKA-filmer – i gemensam mapp i Google Drive 

 Hårda data – per skola i separata dokument i gemensam mapp i Google Drive 

 Kvalitetsdialoger – underlag från enheterna i gemensam mapp i Google Drive 

 Minnesanteckningar och utvärderingar från SKA-onsdagar under läsåret 

 Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2020 – rapporter per enhet samt kommunövergripande  

 Kränkande behandling – anmälningar till huvudman 

 Digital utvecklingsplan Ystads kommun 

 Genomlysning Barn- och Utbildningsnämnden & Gymnasienämnden Ystads kommun, Rhetikfabriken 

 Statistik och kunskapsresultat från Skolverket, Kolada, Öppna jämförelser och Kommunblad 
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BILAGA – SKOLLAGEN OM LEDNING OCH ANSVARSFÖRDENING FÖR UT-
BILDNING OCH UNDERVISNING 

Undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden.   

 

Utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kun-

skaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skill-

nader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 

 
(1 kap. 3-4 §§ skollagen) 

 

Kommuner är huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna.  

 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de före-

skrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.  

 

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en 

rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn beslutar om sin en-

hets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 

elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det an-

svar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 

 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss under-

visning får bedriva undervisningen. En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för 

den undervisning som han eller hon bedriver. 

 
(2 kap. skollagen) 

https://lagen.nu/begrepp/Utbildning

