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1. Inledning
Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt skollagen bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det
innebär kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen på huvudmannanivå.
Huvudmannen med ansvar för utbildningens genomförande ska se till att de brister som identifieras i
det systematiska kvalitetsarbetet åtgärdas. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och
inriktas på att uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen i skollag, läroplaner och andra
föreskrifter. Som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete dokumenteras uppföljning
och analys av Barn- och ungdomsnämndens verksamheter årligen i förvaltningens Lägesbedömning.
Det här är barn- och ungdomsförvaltningens lägesbedömning för läsår 2018/2019.

Syfte
Lägesbedömningen syftar till att ge en samlad bedömning av måluppfyllelsen i förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem på huvudmannanivå. Syftet är också att skapa ett underlag
för vidare dialog och fortsatt planering, bland annat genom att peka på områden som behöver
utvecklas eller undersöka vidare. Lägesbedömningen utgör ett underlag till barn och
ungdomsnämndens verksamhetsplan.

Underlag och genomförande
Lägesbedömningen utgörs av en stor mängd analysunderlag och data. Viktigt underlag utgörs av
målskattningar, kunskapsresultat, värdegrundsresultat och statistik som beskriver strukturella
förutsättningar. Lägesbedömningen bygger också på underlag som huvudmannen efterfrågar från
förskolor och skolor, exempelvis den verksamhetsrapport som varje rektor tillsammans med sin
personal årligen tar fram.
Bland övriga underlag kan också nämnas: barn- och ungdomsnämndens delårsrapport, som följer upp
nämndens mål samt förvaltningens åtaganden och aktiviteter inom ramen för den kommunala
styrningen av förvaltningen, rapporter från Skolinspektionen samt förvaltningens genomförda
särskilda uppföljningar under året.
Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete säger att det är viktigt att huvudmannen
skapar rutiner för återkoppling till enhetsnivån av sin bedömning av övergripande utvecklingsbehov
och de resurser som krävs för detta. Lägesbedömningen är ett av de tillfällen och ett av de
uttryckssätt som finns för att förankra bedömningen inför beslut och genomförande
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Förskolor och skolor med Halmstads kommun som huvudman
Barn- och ungdomsförvaltningen omfattar:
•
•
•

82 förskolor med 4 600-5 000 barn (varierar under året),
32 skolor med förskoleklass/grundskola/grundsärskola med 10 800 elever varav 4 300 också
är inskrivna i fritidshem.
4 800 tillsvidareanställda medarbetare samt 500 visstidsanställda.

Barn- och ungdomsförvaltningens målbilder
I barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun definierar vi Kunskapsstaden genom våra
tre målbilder.

Begreppsdefinition
I följande stycke anges barn- och ungdomsförvaltningens definition av centrala begrepp som används
i lägesbedömningen.
Systematiskt kvalitetsarbete
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete 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. I förskolans läroplan preciseras
enhetens arbete i kapitel 2:6.
Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad
vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid
planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning.
(Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverket 2016).
Kvalitet
Kvalitet i systematiskt kvalitetsarbete definieras av Skolverket och Skolinspektionen som en
samlingsbeteckning för hur väl verksamheten a) uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav
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och riktlinjer, b) uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella samt c)
strävar efter utveckling och förbättring (Terminologihandbok för Skolinspektionens
kvalitetsgranskningar, Skolinspektionen 2010).
Likvärdighet
Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet
den anordnas” (1 kap. 9§ Skollagen).
Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan utan att
kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var
verksamheten bedrivs. Hur verksamheten ska utformas för att nå de fastställda målen kan variera
beroende på lokala behov och förutsättningar. Det finns olika vägar att nå de fastställda målen.
Hänsyn ska tas till barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. (Likvärdig utbildning i
svensk grundskola? - En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Skolverket 2012).
Kompensatoriskt uppdrag
”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 skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap. 4 § Skollagen).
Det kompensatoriska uppdraget innebär att verksamheten ska behovsanpassas till barns och elevers
olika förutsättningar och socioekonomiska förhållanden. På huvudmannanivå kan detta ske på olika
sätt genom att resurser riktas för att uppväga skillnader i förutsättningar.
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2. Sammanfattning av Lägesbedömningen
Sammanfattning av måluppfyllelsen
Förskolan visar i stort sett samma resultat som tidigare år med god måluppfyllelse för mål
kring personlighetsutveckling, talspråk och de flesta mål för normer och värden. De områden inom
matematik, naturvetenskap och teknik som berör undersökning och problemlösning har bedömts ha
låg måluppfyllelse jämte utveckling av modersmål och alla barns kulturella identitet.
Värdegrundsarbetet skattas relativt högt. Högst skattas relationsskapande. Särskild uppföljning av
övergångar från förskolan visar att arbetet sker med god struktur för det enskilda barnet. Få enheter
har samverkan kring pedagogisk kontinuitet och progression.
Grundskolan visar överlag på en liten nedgång i resultat jämfört med 2018. Andelen behöriga till
gymnasiet blev efter sommarskolan 81,9 procent, vilket är under rikssnittet för kommunala
huvudmän. I åk 6 minskade andelen elever som når målen i alla ämnen med ca 5 procentenheter till
66,6 procent. Andelen elever som klarade alla delproven på de nationella procent i åk 3 ökade
gällande svenska och svenska som andraspråk, medan de minskade i matematik. Det ämne som visar
lägst måluppfyllelse är svenska som andraspråk. Även matematik visar fortsatt låg måluppfyllelse.
Variationen mellan skolornas resultat i kommunen är fortsatt stor.
Grundsärskolan visar överlag på god måluppfyllelse utifrån elevernas förutsättningar. Identifierade
utvecklingsområden är hur skolan arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd inom en
verksamhet där individuella anpassningar och stöd finns för i storts sett varje elev. Andra områden är
bedömningskompetens och hur samarbetet mellan lärare, resurspedagoger och elevassistenter ska
fungera på ett optimalt sätt.
Fritidshemmet har sedan 2017 fokuserat på tre områden i sitt uppföljningsarbete. Dessa är
systematiskt kvalitetsarbete, fritidshemmets uppdrag och varierande innehåll och arbetsnormer. Inom
dessa områden syns en stadig progression mellan åren. De fortsatt största utmaningarna för
fritidshemmet är en stor brist på utbildad personal och en hög personalomsättning.

Barn- och ungdomsförvaltningens sammanfattande bedömning
Lägesbedömningen visar att förvaltningens arbete har förflyttat sig i en positiv riktning inom vissa
områden den senaste perioden. Några exempel är att förvaltningen ökat sin förmåga att ge
behovsinriktat utvecklingsstöd till förskolor och skolor med svåra förutsättningar, förbättrat det
strategiska och proaktiva arbetet i kompetensförsörjningsfrågor och att sommarskolan har haft en
positiv inverkan på gymnasiebehörigheten. Ett mer utvecklat systematiskt kvalitetsarbete under de
senaste åren har också bidragit till att förvaltningen och skolor har bättre koll på problem med
tillhörande orsaker som återfinns inom organisationen. Tack vare ett långsiktigt utvecklingsarbete
gäller detta nu också verksamhetsformer som fritidshem och grundsärskola.
Samtidigt finns fortsatta utvecklingsbehov gällande arbetet med att ge förskolor och skolor goda och
likvärdiga förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och måluppfyllelse.
Lägesbedömningen pekar sammantaget på en betydande problematik av bristande likvärdighet. Detta
synliggörs främst i de stora skillnader som finns i måluppfyllelse mellan olika enheter och mellan olika
elevgrupper. Årets resultat förstärker de långsiktiga skillnaderna och olikvärdigheten inom förskola
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och skola i Halmstad. Exempelvis fortsätter gapet att öka mellan skolorna med högst respektive lägst
gymnasiebehörighet och skillnaderna i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor kvarstår.
Barn- och ungdomsförvaltningen kan på samma sätt som resten av Sverige konstatera att barn och
elevers bakgrund får allt större betydelse för deras förutsättningar att lyckas i utbildningen. Barn och
elever med föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning, som är nyanlända eller födda utomlands
når väsentligt lägre måluppfyllelse. Lägesbedömningen ger även bilder av att förvaltningen i lägre grad
lyckas i arbetet med att kompensera för just dessa barn- och elevgruppers utbildning än snittet för
riket.
Förvaltningen behöver i ännu högre utsträckning utveckla arbetet med det kompensatoriska
uppdraget så att alla barn och elever kan nå sin fulla potential. För förskolor och skolors del handlar
det om att följa upp och utveckla undervisningen och verksamheten utifrån de faktorer som man
lokalt faktiskt kan påverka. Barn och ungdomsförvaltningen som helhet behöver å sin sida förstå hur
bästa möjliga förutsättningar för förskolor och skolor skapas. Den socioekonomiska omfördelningen
av resurser verkar inte vara tillräcklig för att lyfta enheter med lägre måluppfyllelse. För att förstå
resursfördelningens effekter behöver utvecklingsarbetet fortsätta av såväl uppföljningsunderlag som
att förstärka dialogen inom och mellan olika nivåer i styrkedjan. Innehållsmässigt handlar det
exempelvis om tillgången till behörig och kompetent personal, fördelning av nyanlända barn och
elever och verksamhetens förmåga att omsätta resurstilldelningen efter de konkreta behov som finns
på förskolan eller skolan. Flertalet av dessa utmaningar är kända sedan tidigare och insatser är igång
eller under planering.
Inom några områden som utkristalliserats i arbetet med lägesbedömningen har det inte gått att dra
några heltäckande slutsatser. Dessa områden behöver analyseras vidare för att få en ökad förståelse
för hur och varför de påverkar resultaten. Här återfinns bland annat lärmiljöns påverkan för små barn
i stora barngrupper, låg måluppfyllelse i matematik, nyanlända barn och elevers lärande, skolors arbete
med elevers progression i lärandet och variationer i bedömningspraktiken.
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3. Strukturella förutsättningar
Det finns flera strukturella förutsättningar som påverkar verksamhetens resultat. Ett av dem är
kompetensförsörjning, vilket beskrivs mer nedan.

Kompetensförsörjning
Barn- och ungdomsförvaltningen har som många andra skolhuvudmän i Sverige utmaningar vad
gäller kompetensförsörjning av verksamheten. En kraftig tillväxt med fler barn och elever tillsammans
med begränsad tillgång på kompetens och en ansträngd ekonomisk situation är delar av det
sammanhang som barn-och ungdomsförvaltningen befinner sig i.
Kvantitativ kompetens
I förskolan har antalet heltidsanställda i Halmstad ökat från 767 till 897 mellan 2015 och 2018, vilket
motsvarar 14 procent. Under samma period har andelen förskollärare ökat med 3 procent, från 49
procent (2016) till 52 procent (2018). I riket ser utvecklingen lite annorlunda ut. Där har andelen
förskollärare blivit färre samtidigt som andelen förskollärare också minskar med 2 procent under
samma period. Vad gäller andelen förskollärare per barn visar utvecklingen att den ökar såväl i riket,
regionen och i Halmstad. Däremot tar inte statistiken hänsyn till vistelsetidens betydelse eller
påverkan.

Källa: Skolverket

Trots ökat antal heltidsanställda har Halmstad lyckats bibehålla och öka andelen legitimerade
förskollärare. Ur ett kvantitativt perspektiv är det en god prestation.
Sedan läsåret 2014/2015 har Halmstad också ökat antalet lärare i grundskolan från 620 till 803, vilket
innebär en ökning på 30 procent. I relation till riket, som gör en ökning med 11 procent, går det att
konstatera att Halmstad under samma period varit i en betydligt kraftigare tillväxt än genomsnittliga
riket.
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Källa: Skolverket

Under samma period har Halmstad minskat andelen behöriga lärare från 77,9 procent till 73,2
procent, vilket motsvarar en minskning på 4,7 procent. För riket har andelen behöriga lärare minskat
från 73,7 till 71,5, vilket motsvarar 2,2 procent. Behörighetsgraden sjunker alltså i högre omfattning i
Halmstad än i riket. Ställt i relation till Halmstads kraftiga tillväxt under perioden har barn- och
ungdomsförvaltningen trots allt lyckats rekrytera legitimerade lärare, vilket bör ses som en god
prestation i sammanhanget.

.
Källa: Skolverket

Vad gäller fritidshemmet saknas det aktuella och tillförlitliga statistiska underlag som gör det möjligt
att uttala sig om kompetenssituationen i fritidshemmet. Det går dock att uttala sig om att den
formella behörigheten är låg i fritidshemmet, men den avviker inte i relation till situationen i riket.
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Det är svårt att göra en exakt prognos för framtiden. Vad som går att uttala sig om är att
befolkningsprognosen visar att barn och elevantalet i förskolan och grundskolan fortsätter att öka,
vilket signalerar ett fortsatt behov av fler förskollärare och lärare. Vad det gäller behörighetsgraden
finns det inget som indikerar att trendutvecklingen skulle förändras utan snarare accelerera.
En särskild utmaning inom kompetensförsörjning är att stärka likvärdigheten. Halmstad har en
pedagogisk segregation där behörighetsgraden skiljer sig mellan våra förskolor och skolor. Forskning
visar att i verksamheter med låg behörighet finns risk för att undervisningens kvalitet och att barns
och elevers förutsättningar för lärande påverkas negativt. Något som också Skolinspektionen
konstaterat och som ligger till grund för den pågående tematiska kvalitetsgranskningen som handlar
om pedagogisk segregation, vilken Halmstad varit delaktig i.
Engagemang och upplevda förutsättningar
Rektorer har uttryckt i dialoger med förvaltningsledningen att barn- och elevers behov har förändrats.
Rektorer uttrycker att det elevsociala arbetet har ökat, vilket i sin tur exempelvis påverkar lärarnas
uppdrag och vilken kompetens som behövs för att möta det förändrade behovet hos barn och elever.
I förskolan har den reviderade läroplanen inneburit ett ökat förtydligande och ansvar för
undervisning, vilket förändrar uppdragen för professioner i förskolan.
I Halmstads kommuns medarbetarundersökningen 2018 utmärkte sig ”medarbetarnas upplevda
förutsättningar” som ett område med sämre resultat. Även “medarbetarnas engagemang” hade en svag
försämring i förhållande till föregående mätning 2016. Medarbetarundersökning hade för övrigt goda
resultat i förhållande till övriga kommunen och riket. Även om det inte går att dra några direkta
slutsatser kan barn och elevers förändrade behov vara en förklaring till ett lägre resultat gällande
upplevda förutsättningar. Vilken kompetens som behöver finnas tillgänglig och hur olika yrkesgruppers
uppdrag ska utformas och hur samarbetet dem emellan ska se ut är en viktig framtidsfråga.
Sammanfattning
Det finns anledning att stanna upp och uppmärksamma ett bra arbete där barn- och
ungdomsförvaltningen trots stor tillväxt lyckats behålla en god legitimationsgrad bland
lärarprofessionerna. Medarbetarundersökning 2018 visade generellt på bra resultat för barn- och
ungdomsförvaltningen. Några områden behöver dock särskild uppmärksamhet framöver,
medarbetarnas upplevda förutsättningar och medarbetarengagemang är två exempel.
Behovet av fler legitimerade förskollärare och lärare, en minskad behörighetsgrad, pedagogisk
segregation, förändrade behov hos barn- och elever och medarbetare som inte upplever sig ha goda
förutsättningar i sina uppdrag tillsammans med en ansträng ekonomisk situation är bara några
områden som kommer påverka förvaltningen och dess medarbetare i framtiden. Det kommer utmana
organisationens förändrings- och innovationsförmåga. Kompetensförsörjning är en fortsatt angelägen
fråga och arbetet behöver framåt accelerera.
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Strukturella förutsättningar i förskolan
Vilka förutsättningar finns för att förskolan ska kunna arbeta kompensatoriskt i en
segregerad kommun?
Halmstad är en segregerad kommun. Trenden har de senaste åren varit att segregationen ökar, vilket
har synts i förskolors socioekonomiska index. Årets resultat avviker genom att indexgapet har
krympt.

Källa: Halmstads kommun

Det är samma förskolor som ligger i botten men deras index har ökat något. Det är förskolor i stråket
Steninge till Söndrum samt ett par förskolor på Kärleken. I toppen har extremvärdena försvunnit och
det är en viss förändring av vilka förskolor som har de högsta indexen. Flera förskolor på Nyhem har
fått markant högre index under året, medan förskolor på Andersberg sjunkit. Förvaltningen kan se att
det sker förändringar i strukturen bland boende på Nyhem som kan påverka indexet, men i övrigt är
det svårt att hitta förklaringar på årets förändringar så väl i botten som toppen. Därför är det svårt att
uttala sig om det är en tillfällig avvikelse eller en bruten trend.
7 procent av resurstilldelningen i förskolan fördelas enligt socioekonomiskt index. Syftet är att kunna
arbeta kompensatoriskt i förskolan.
Internationell men också svensk forskning1 som bland annat Skolinspektionen hänvisar till visar att
förskola med hög kvalitet har störst värde för barn i utsatta miljöer. Förskolan har ett
kompensatoriskt uppdrag och huvudmannen ska verka för likvärdig utbildning. En kvalitetsfaktor är
att ha höga krav på en undervisning som utmanar, med höga förväntningar på barns utveckling och
lärande utifrån samtliga läroplanens mål. Det handlar också om att förskolan ska erbjuda barn rika
gemensamma erfarenheter att samtala kring. Erfarenheterna ska vara breda med så väl
samhällsvetenskap, matematik, estetik, naturvetenskap som teknik. Ensidigt fokus på språkutveckling
har visat sig ha låg effekt. (Toumela, 2015) Därför bör medvetenheten om behovet av att leda
verksamheter i utsatta områden utifrån höga förväntningar genomsyra förvaltningens arbete och att
dessa enheter stöds att utveckla sitt kompensatoriska arbete för likvärdig måluppfyllelse.
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Rektors medskick kring strukturella faktorer
Några rektorer kommenterar de strukturella förutsättningarna i verksamhetsrapporterna. Varje år
bedömer dessutom rektor kopplat till Verksamhetsmål 2 i BUN:s verksamhetsplan i vilken
utsträckning barnens behov av trygg, pedagogisk och kreativ verksamhet tillgodoses i varje
barngrupp. 70 procent av grupperna bedöms uppfylla målet, 30 procent uppfyller inte målet. I
undersökningen kommenterade rektorerna sin bedömning. Här följer en sammanfattning av dessa två
underlag.
Flera rektorer nämner att det saknas förutsättningar fullt ut för att arbeta kompensatoriskt utifrån
barns socioekonomiska bakgrund och barn i behov av särskilt stöd. Resursbrist skapar stressymptom
hos medarbetarna. Många orkar inte genomföra sitt arbete vilket leder till hög stressrelaterad
frånvaro. Det syns också i den sjukstatistik som förvaltningen regelbundet tar fram. Någon nämner
att medarbetarna har svårt att ta ut pauser. Flera rektorer nämner kritiska stunder då de bedömer att
personaltätheten är för låg. Tillfällena som nämns är vid raster, under eftermiddagar och vid
öppningar. Några rektorer nämner att bemanningen kan påverka barnens säkerhet och möjlighet att
ge omsorg.
I år har fler nämnt brister i lokalerna i verksamhetsrapporterna, att det exempelvis inte finns
ändamålsenliga rum för skapande eller att det är brister i ventilationen som gör att rummen inte kan
användas ändamålsenligt. Däremot har färre rektorer hänvisat till brister i miljön när de bedömt
barngruppens storlek i förhållande till att verksamheten ska erbjuda en trygg, pedagogisk och kreativ
verksamhet.
Utifrån rektorernas bedömning finns det varierande förutsättningar för att bedriva en planerad, och
därigenom genomtänkt undervisning. Möjligheten att följa upp sitt arbete och insatser för barnen
varierar likaså.
Förskollärartäthet som en strukturell förutsättning
Andel förskollärare

Antal förskolor

Andel förskollärare

Antal förskolor

0-19 %
20-29 %
30-39 %
40-49 %

4 förskolor (1)
2 förskolor (3)
6 förskolor (5)
23 förskolor (19)

50-59 %
60-69 %
70-79 %
80-100 %

23 förskolor (24)
21 förskolor (23)
4 förskolor (4)
1 förskola (1)

Källa: Halmstads kommun

I ovanstående tabell visas den procentuella förskollärartätheten i samtliga förskolor i maj 2019. Förra
årets siffror visas inom parentes. Förskollärartätheten skiftar mellan 15 och 100 procent. Liksom förra
året dominerar förskolor i Oskarström, några nyöppnade förskolor och förskolor i områden med
högt socioekonomiskt index bland dem som har låg förskollärartäthet.
Varje förskola ska ha förskollärare i tillräcklig omfattning så att alla barn nås av undervisning och att
läroplanens riktlinjer kan följas. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om riktade insatser för att
öka förskollärartätheten på förskolor så alla förskolor har minst 40 procent förskollärare. Exempelvis
erbjuds hösten 2019 barnskötare på förskolor i områden med den lägsta förskollärartätheten att
påbörja utbildning till förskollärare. Fler insatser planeras inom ramen för kommande
utvecklingsplan.
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Hur stora är barngrupperna som de yngsta barnen, under tre år, vistas i?
Varje år sammanställs data för hur stora barngrupperna i Halmstad är där barn under tre år vistas.
Cirka 90 procent av barnen vistas i grupper som är större än Skolverkets riktlinjer. Cirka 10 procent,
vilket motsvarar 100 barn under tre år vistas i grupper med 20 barn eller därutöver.
Skolverket har riktlinjer kring barngruppens storlek. Dessa säger att gruppstorleken i sig är en av alla
parametrar att ta ställning till när rektor bedömer hur många barn som ska skrivas in i respektive
barngrupp. Hela riktlinjen tar ett tydligt perspektiv på de yngre barnens behov av nära och
stadigvarande relationer. Riktlinjen anger för de yngsta barnen en gruppstorlek på 6 - 12 barn, men
säger att gruppen kan vara större om lokalerna är lämpliga, personalen välutbildad och har ett arbete
med hög kvalitet, gruppen har en lämplig sammansättning o s v. Professor Ingrid Pramling
Samuelsson som varit sakkunnig i arbetet säger att barn under tre år alltid är i en för stor barngrupp
om den har fler än 15 barn.
Barn- och ungdomsförvaltningens samlade kunskaper om hur det faktiskt ser ut för små barn i stora
barngrupper i Halmstad idag bygger på statistik. För att få mer konkreta bilder av hur grupperna ser t
och hur detta påverkar barn planeras 2020 en studie genomföras med besök i verksamheterna.
Barnens snittvistelsetid
Barnens snittvistelsetid har ökat de senaste åren enligt nedanstående tabell utan att bemanningen
utökats i motsvarande grad. Det finns ingen statistik för Halmstad tidigare än 2012. Under perioden
2005 - 2012 ökade dock snittvistelsetiden i riket med 2 timmar per vecka. För att kunna följa
bemanning i förhållande till vistelsetiderna har måttet Vistelsetid i förhållande till årsarbetare tagits fram.
Ett ökat värde i den högra kolumnen visar en försvagad bemanning, ett minskat värde visar en
förstärkt bemanning.
Barns vistelsetid i snitt per vecka i förskolan Halmstad
År
Timmar per vecka
Barn per årsarbetare

2012
2016
2017
2018
2019

30
31
31,9
33
33,3

5,4
5,4
5,3
5,2

Vistelsetid i förhållande till
årsarbetare

162
167
169
172

Källa: Halmstads kommun

Den ökade vistelsetiden speglar troligen det moderna yrkeslivet där heltidsarbete är norm.
Personaltätheten urholkas då barns vistelsetider förlängs om inte resurser skjuts till. Dagens
resursfördelningssystem kompenserar inte fullt ut för barns utökade vistelsetider. För att upprätthålla
samma personaltäthet krävs att en utökad närvarotimme motsvarar en sänkning med knappt 0,2 barn
per årsarbetare. Det är lika viktigt att bemanningen anpassas efter barns vistelsetider som att den
anpassas efter mängden barn.
Slutsatser kring strukturella förutsättningar för förskolan
Kraven på förskolans kvalitet stärks vid varje förändring av läroplanen med fördjupade riktlinjer till
barnskötare och förskollärare och fler mål för undervisningen. Under året har barnpengen minskat
och under en längre period har barns vistelsetid ökat utan full kompensation. Barnskötares och
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förskollärares sjuktal är bland de högsta i kommunen, och rektorer vittnar om att det inte bara
handlar om medarbetarnas arbetsmiljö utan att det också påverkar förskolans kvalitet när den
ordinarie personalen har hög frånvaro.
Det här är även ett nationellt fenomen. På uppdrag av Malmö stad har forskare undersökt
förskollärares förutsättningar att må väl och utföra sitt arbete utefter styrdokumenten. Det har
föranlett ett utvecklingsarbete där nya funktioner arbetats fram för att avlasta medarbetare. Liknande
analyser har gjorts i exempelvis Kristianstad där utvecklade HR-funktioner bidragit till friskare
medarbetare. I Falkenberg har man infört processledare som genom handledning stödjer arbetslagen
att höja kvaliteten utifrån de förutsättningar som är givna.
Utifrån de underlag och resultat som redovisats ovan finns signaler som synliggör att det finns en
diskrepans mellan uppdrag, förväntningar, förutsättningar, prioriteringar och organisation av
förskolan.
Det väcker frågan om huvudmannen borde ta ett större omtag kring förskolan i en dialog mellan
huvudman, förvaltning och enhetsnivån?
Ett sådant arbete skulle kunna utgå från:
• arbeta med ambitionsnivån för förskolan utifrån givna förutsättningar och de styrande
dokumenten,
• se över förutsättningar för att leda utbildningen; det vill säga att planera, undervisa, främja
barns utveckling och lärande, följa upp, utvärdera och utveckla,
• att ansvar och befogenheter mer harmonierar med varandra för förskollärare och arbetslag,
• att undersöka vad som behövs för ett hälsosammare yrkesutövande som leder till lägre
sjukfrånvaro och högre kvalitet och därmed en långsiktigt hållbar organisation.
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4. Måluppfyllelse
Förskolans måluppfyllelse
Om förvaltningens analys av förskolans måluppfyllelse
Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2016) har 30 mål som anger inriktningen på förskolans arbete och
därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Likaså föreskrivs att ett aktivt
värdegrundsarbete ska bedrivas vid varje förskola. Förvaltningen använder bland annat en enkät som
riktar sig till förskollärare på varje avdelning i kommunal förskola för att få en bild av måluppfyllelsen.
Förskollärarna har skattat i vilken mån verksamheten erbjudit barnen utveckling och lärande, som
resulterat i förändrat kunnande utifrån det aktuella målet samt en skattning av förskolans
värdegrundsarbete. Ungefär 80 procent har besvarat enkäten.
Resultatet av förskollärarnas självskattning kan användas på olika sätt. Förvaltningen har tagit fram
enkäten för att få en fingervisning kring förskolans styrkor respektive utvecklingsområden på
huvudmannanivå. Det är därmed rangordningen av målen som förvaltningen vill synliggöra. Det är
också förvaltningens ambition att resultatet ska styra det lokala utvecklingsarbetet så att det riktas mot
lågt skattade mål och att man därmed upphör att skatta på den lägsta skattningsnivån ”inte alls”.
Genom att enkäten har använts under fyra år är också syftet att se förändringar över tid.
Däremot används inte skattningen för att jämföra förskolor eller för att få en uppfattning om
undervisningens kvalitet på enskilda förskolor.
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Rangordning av målen – resultat och analys av helheten
Nedan visas tre illustrationer där resultatet av rangordningen av undervisningen mot läroplanens olika
mål och samt värdegrundsarbetet presenteras tillsammans med en enkel analys.
Högt skattade mål – förskolans styrkor
Resultatet av skattningen visar att förskolans styrka är att skapa
utrymme för socialt lärande, att kunna fungera med andra och
utveckla självkännedom samt att uttrycka sig. Innehållet anknyter
till förskolans tradition och är områden där det vanligtvis finns
koncensus kring i vilken riktning barnen ska utvecklas. Många av
målen kan nås genom en god lekmiljö och ett tillåtande
förhållningssätt.
För dessa målområden bör det inte utan särskilda skäl efterfrågas
utvecklingsarbete, erbjudas kompetensutveckling eller utarbetas
andra stödinsatser.
Målen i mitten
I enkätresultatets mittpunkt finns ett brett spektrum av mål kring
kunskaper och förmågor. Dessa mål relaterar i hög grad till att
göra eller att kunna.
Flera av dessa ”mellanmål” kräver kunskaper och aktiva handlingar för att barn ska utveckla den angivna förmågan. Frågan kan
vara om arbetslaget fullt ut besitter kompetens att undervisa och
främja lärande och utveckling inom dessa områden?
Det kan finna skäl till att efterfråga utvecklingsarbete och att
erbjuda kompetensutvecklingsinsatser inom dessa målområden.
Lågt skattade mål – förskolans utvecklingsområden
Förskolans utvecklingsområden anknyter till att rusta barn för att
kunna arbeta med global överlevnad.
Dessa mål anknyter i stor del till förmåga att kunna undersöka
och reflektera. Det krävs ofta god förmåga att leda undervisning
för att fånga och behålla barns intresse inom dessa områden samt
att hitta lärandeobjekt som ligger nära barnens erfarenhetsvärld.
Det finns starka skäl till att efterfråga utvecklingsarbete samt att
fördjupat följa upp dessa målområden i exempelvis kvalitetsdialoger. Likaså råder det starka skäl att erbjuda kompetensutveckling inom dessa områden.
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Normer och värden samt likabehandlingsarbetet
Måluppfyllelse och variation på huvudmannanivå
Nedan redovisas förskollärares självskattning av läroplanens mål samt värdegrundsarbetet.
Målskattningen anger i vilken mån verksamheten erbjudit barnen utveckling och lärande som
resulterat i förändrat kunnande utifrån det aktuella målet. För värdegrundsarbetet är skattningen en
bedömning av kvaliteten i arbetslagets arbete. Skattningen ska ses som en fingervisning kring
förskolans styrkor respektive utvecklingsområden. Resultatet bygger på 230 svar.
NORMER OCH VÄRDEN
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Inte
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Till
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del

Till
stor
del

Helt

23
19

158
164

49
47

5

118

105

12

3

72

123

32

2

52

138

38

Inte
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Till
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del

Till
stor
del

Helt

28

163

67

1

8

138

95

1

39

113

74

4

55

103

52

2

50

102

41

1

18

118

74

3

52

110

52

4

58

114

41

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
vilja att hjälpa andra,
-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska
dilemman och livsfrågor i vardagen,
-förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder,
-respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö,
Styrkor (till stor del eller helt) 80-90 procent över 90 procent
Utvecklingsområden (inte alls och till viss del) 50-66 procent över 66 procent

VÄRDEGRUNDSARBETET
A Delaktighet och inflytande, B Tillitsfulla relationer, C Fritt från
diskriminering, D Fritt från trakasserier och kränkningar

A Arbetslaget arbetar så att barns uppfattningar och åsikter respekteras och
tas till vara i utbildningen.
B Arbetslaget visar respekt för individen och stimulerar barnens samspel så
samhörighetskänslan stärks mellan personal och barn samt mellan barn.
C Arbetslagets genus- och normkritiska förhållningssätt leder till att barn
med olika kön, könsidentitet eller könsuttryck samt sexuella läggning ges
samma förutsättningar att stärka sin identitet och i övrigt utvecklas och lära
utifrån läroplanens mål.
C Arbetslagets arbete mot diskriminering leder till att barn med olika
etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ges samma
förutsättningar att stärka sin identitet och i övrigt utvecklas och lära utifrån
läroplanens mål.
C Arbetslagets arbete med barn i behov av särskilt stöd leder till att barn
med funktionsnedsättningar ges samma förutsättningar att stärka sin
identitet och i övrigt utvecklas och lära utifrån läroplanens mål.
C Arbetslagets planering anpassas så barn med olika ålder ges samma
förutsättningar att utvecklas och lära utifrån läroplanens mål.
D Arbetslagets arbete mot trakasserier (kränkningar utifrån
diskrimineringsgrunderna) leder till att inget barn har trakasserats under
året.
D Arbetslagets arbete mot kränkande behandling (övriga kränkningar från
barn/personal, exempelvis mobbing och våld) leder till att inget barn har
kränkts under året.
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Resultatet av skattningen på huvudmannanivå ser i princip likadan ut i jämförelse med förra årets
skattning. Den generella variationen mellan förskolornas skattningar är låg. Däremot kan skattningen
för ett läroplansmål variera stort inom en och samma förskola.
Förskollärarna skattar värdegrundsarbetet högt. Särskilt kring arbetet med delaktighet och inflytande
samt tillitsfulla relationer. Det är en anmärkningsvärt hög skattning.
Sammantaget bedöms värdegrundsarbetet kring delaktighet och inflytande samt tillitsfulla relationer
en godtagbar, och i flera verksamheter hög kvalitet. Däremot har huvudmannen få bilder om och hur
förskolorna ger barn lika förutsättningar oberoende av kön, ålder, färdigheter och förmågor.
Vid genomgång av antalet kränkningsanmälningar kan konstateras att fler rektorer anmäler
kränkningar till huvudmannen än föregående läsår men det är fortfarande många rektorer som inte
gör det. Totala antalet anmälningar har ökat något. Under våren 2019 har Forsknings- och
utvecklingsavdelningen erbjudit fortbildning riktat mot samtliga förskolor i Halmstad kommun.
Fortbildningen har berört kränkande behandling med innehåll, lagstiftning och praxis, förvaltningens
rutiner för anmälan till huvudman samt åtgärder vid misstanke om barn utsatt för kränkning.
Förklaringar till variation på huvudmannanivå
Målet kring att leva sig in i andras situation är skattat högt, samt arbetas aktivt med på många
förskolor. Vi tolkar det som att det anknyter till traditionellt innehåll i förskolan och är lätt att komma
överens om att fokusera i arbetslagen.
Målet kring etiska dilemman och livsfrågor har låg skattning. Mål som kräver reflektion och dialog har
generellt för alla mål låg skattning. En möjlig förklaring kan vara att det saknas samsyn kring
begreppet etiskt dilemma vilket därmed leder till låg skattning?
Lägger man den höga skattningen kring diskrimineringsgrunderna bredvid den låga skattningen kring
målet för kulturell identitet samt målet för flerspråkiga barns kulturella identitet och modersmål
framträder en motsägelsefull diskrepans. Det behöver enheterna uppmärksamma och analysera vidare
kring. Eftersom få även analyserar sitt målinriktade arbete kring hur väl man når flickor och pojkar,
äldre och yngre samt barn med funktionsvariationer bör höga skattningar uppmärksammas,
problematiseras och analyseras vidare. Det finns också exempel på rektorer som upplever att
medarbetare skattar sig väl högt och har inlett en dialog med medarbetarna kring kvalitet.
Huvudmannen bör problematisera med rektorerna om undervisningen ger alla barn lika
förutsättningar till inflytande, omsorg och möjlighet att utvecklas och lära.
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Utveckling och lärande
Måluppfyllelse och variation på huvudmannanivå
UTVECKLING OCH LÄRANDE
Förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
-utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära,
-utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
-känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer,
-utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
-utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
-tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker
nya sätt att förstå sin omvärld,
-utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
-utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera
med andra,
-utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner,
-utvecklar intresse för bilder, texter och andra medier samt sin förmåga att
använda sig av, tolka och samtala om dessa,
-utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och
musik, dans och drama,
-utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid
och förändring
-utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över
och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
-utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp,
-utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
-utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra,
-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska
fenomen,
-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap,
-utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,
-utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika
tekniker, material och redskap,
-som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och
sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
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59
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57

131

30
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157

32

18

150

62

76

134

30

82

122

26

54

139

36

60

153

17

5

108

100

17

3

99

113

15

10
20

127
123

82
69

11
18

5

112

99

14

9

125

81

15

4

138

78

10

47

134

47

135

44

6

9

2

1

45

Styrkor (till stor del eller helt) 80-90 procent över 90 procent
Utvecklingsområden (inte alls och till viss del) 50-66 procent över 66 procent
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Resultatet av skattningen på huvudmannanivå ser i princip likadan ut i jämförelse med förra årets
skattning med låga värden för modersmål, kulturell identitet samt de matematiska, naturvetenskapliga
målen och förmågan att urskilja teknik i vardagen samt höga värden för social förmåga. Under ett par
år har samtliga matematiska mål en något högre skattning jämfört med första skattningen 2016 och
därmed förflyttats i rangordningen av målen. Den trenden håller i sig. Förflyttningen handlar om att
andelen “till stor del” blivit fler och “till viss del” minskat medan “inte alls” och “helt” är nära förra
årens värden.
Den generella variationen mellan förskolornas skattningar är låg. Däremot kan skattningen variera
stort inom en förskola.
De lägst skattade målen rör målen kring modersmål, kulturell identitet samt de matematiska målen där
förmågan att föra och följa resonemang sticker ut som särskilt lågt skattade. Vidare är naturvetenskap,
samt förmågan att urskilja teknik i vardagen lågt skattade.
De mål som kräver dialog och reflektion med stöd av personalen skattas något lägre än de mål som
kräver mycket av miljön och aktiviteter. Det tydligaste exemplet är de två målen i teknik.
Starka skattningar finns kring de så kallade sociala målen. Därefter kommer språkmål och de estetiska
målen.
Flertalet har använt självskattningen som underlag för den egna analysen. Andelen rektorer som
enbart refererar till självskattningen är hög.
Förklaringar till variation på huvudmannanivå
En förklaring till låg skattning av målet kring modersmål och kulturell identitet kan vara att man har
få eller inga barn med annat modersmål. Fler förklaringar kan vara att man har låg kompetens kring
att möta barn med annat modersmål, har svårt med att bedöma om undervisningen möter hela målet
eller om man tror att man ska erbjuda modersmålsundervisning så som en modersmålslärare kan.
Anledningen till att de matematiska målen är något högre skattade i år är troligen kopplat till att de
matematiska målbilderna synliggör arbetet och har satt igång en utvecklingsprocess och en förståelse
av vad matematik innebär i förskolan.
Förutom matematik är naturvetenskap och undersöka teknik lågt skattade. Det finns inte en tradition
i förskolan att arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik så som det finns kring att arbeta
med språk och social förmåga. Över tid har förvaltningen uppmärksammat att några förskolor väljer
ut några få mål att planera och följa upp undervisningen kring. Finns det då en risk att de mål som
skattas lågt bedrivs det liten eller kanske ingen undervisning alls kring? Det är allvarligt om barn inte
erbjuds undervisning utifrån samtliga mål. Det är förskollärare som har ansvar att detta sker.
KomTek rapporterar att fler förskolor har fördjupad kompetensutveckling riktad mot teknik
exempelvis förskolorna i Gullbrandstorp samt Teknikförskolan. De som haft kompetensutveckling
tillbaka i tiden, som förskolorna på Andersberg lånar tekniklådor i ökad omfattning. Det kan vara
bakgrunden till att teknikmålet bygga och konstruera fått en allt högre skattning.
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Språkmålen och de estetiska uttrycksformerna är skattat relativt högt. Det estetiska målet omfattar
flera uttrycksformer vilket kan göra det svårt för förskolläraren att skatta sin undervisning utifrån hela
målet. Det krävs en problematisering vid analysen främst på enhetsnivå.

Barns inflytande
Måluppfyllelse och variation på huvudmannanivå
BARNS INFLYTANDE
Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation,
-utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans
miljö,
-utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Inte
alls

Till
viss
del

Till
stor
del

Helt

1

20

158

71

2

40

154

34

2

90

106

32

Styrkor (till stor del eller helt) 80-90 procent över 90 procent
Utvecklingsområden (inte alls och till viss del) 50-66 procent över 66 procent

Det är svårt att utifrån verksamhetsrapporterna se att man studerat den egna undervisningen utifrån
detta på ett djupare sätt när man gör sina bedömningar.
Förklaringar till variation på huvudmannanivå
Förskolans traditionella arbetsformer bygger på att barn får välja och ta ansvar i exempelvis lek,
måltider och andra vardagliga situationer över dagen, vilket kan vara grunden till den relativt höga
skattningen.
Det mål som skattats lägst av läroplansmålen kring barns inflytande rör att barn får utveckla sin
förmåga att förstå och handla utifrån demokratiska principer genom att få delta i olika former av
samarbete och beslutsfattande.
Skolinspektionen ser i sin granskning att runt 15 procent av förskolorna håller låg kvalitet när det
gäller barns inflytande. På de förskolorna får barngruppen antingen hela handlingsutrymmet eller näst
intill inget alls. Innebär det att arbetet i Halmstad håller högre kvalitet? När förvaltningen har
efterfrågat exempel på vad barn har haft inflytande över i utvärderingsarbetet ges inga svar. Samtidigt
finns det över tid i verksamhetsrapporterna få exempel på brister kopplat till barns inflytande och
utvecklande av ansvar. Ingemar Gens pekar på att verbala barn, främst pojkar, får stort inflytande
samt att verbala flickor får stort ansvar. Några sådana analyser finns inte i verksamhetsrapporterna.
Det saknas således samstämmiga underlag.

Förskolornas utvecklingsområden under pedagogiskt år 2019–2020
Vid en genomgång av de 82 förskolornas framskrivna utvecklingsområden för innevarande
pedagogiskt år syns förskolans breda uppdrag. Huvudmannens förväntan är att brister i utbildningen
blir utvecklingsområden, utifrån en prioritering på förskolan, med hänsyn till den förändringskapacitet
som finns. Flera rektorer nämner att förändringskapaciteten har sjunkit under året på grund av
minskad barnpeng och möjlighet att använda vikarier.
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Vissa förskolor är tydliga i sin bedömning av måluppfyllelsen och redovisar hur de använder egen
dokumentation, självskattningar av målen, målbilder för språk och kommunikation och matematik för
att välja utvecklingsområden. Dessa förskolor väljer i högre grad utvecklingsområden som skattats
lågt. Exempel är Solgläntan och Åleds förskolor.
Arbete mot diskriminering, motverka kränkningar, normkritiskt förhållningssätt
samt undervisning riktat mot normer och värden
Drygt 15 förskolor kommer att utveckla sitt arbete för att utveckla normkritiskt förhållningssätt,
arbeta med genusfrågor eller förebyggande arbete mot diskriminering och kränkningar. Något färre
kommer att arbeta med att få goda rutiner kring anmälan till huvudman. Fem förskolor uppger att de
ska utveckla undervisningen kopplat till att barnkonventionen blir lag. Några få förskolor uppger att
de har brister i måluppfyllelsen vad gäller att utveckla sin kulturella identitet och ska därför utveckla
det arbetet.
Utveckling och lärande inom hållbar utveckling, matematik, digitalt lärande, språk
och kommunikation, teknik med mera
En del förskolor låter förskolans tema/projekt vara en del av årets utvecklingsarbete. Det kan vara
framsprunget ur en analys förra året att man fokuserat lite kring de målområden som temat tänkts
kretsa kring. Andra har definierat ett område att utveckla genom att man sett det som ett bristområde
i förra utvärderingen. En tredje ingång är att stärka profilen eller till vedertagna arbetssätt på
förskolan så som aktionsforskning.
Hållbar utveckling är tydligare framskrivet i den reviderade läroplanen, vilket syns genom att 20
förskolor kommer att utveckla arbetet med dessa frågor framöver. Ytterligare några förskolor har
skrivit fram utvecklingsarbete utifrån naturvetenskapligt lärande. 15 förskolor kommer att arbeta med
digitalt lärande, som också fått konkretare mål i läroplanen. Tidigare utvecklingsarbete har oftast
fokuserats på medarbetarnas egen digitala kompetens, medan det nu är tydligt kopplat till
undervisningen och barnens lärande och utveckling.
Drygt 15 förskolor uppger att de behöver arbeta med arbetslagets förståelse för matematik samt att
skapa undervisning utifrån matematik. Det är betydligt färre än de två föregående åren. Ett mönster
som behöver närmre förstås är att ett stort antal nämner att de fokuserar utvecklingsarbetet på
matematiska begrepp som skattats högst bland matematikmålen, i förhållande till problemlösning och
resonemang som är det som skattas lägst bland förskollärarna.
Drygt tio förskolor kommer att arbeta för att utveckla sitt språkliga arbete, varav två förskolor
anknyter det till att vidareutveckla sin lokala språkplan. Kvarngränd, Rännebacken, Åled och
Ängsgård kommer att utveckla arbetet med flerspråkiga barns kulturella identitet och modersmål. Det
är det lägst skattade målet på så gott som samtliga förskolor i kommunen.
Lek, fantasi, estetik och teknik är utvecklingsområden på några förskolor.
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Lågt skattade mål
Beskrivna utvecklingsområden i VR riktade mot 0 - 4 förskolor
mål med lågt skattad måluppfyllelse:
Urskilja matematik
Lösa matematiska dilemman
X
Biologi/fysik/kemi
X
Hantera etiska dilemman
Undersöka naturvetenskap
X
Urskilja, utforska teknik
Resonera matematiskt
X
Ekologi, kretsloppstänkande
Kulturell identitet
Flerspråkighet
X

5 - 9 förskolor

Flera förskolor

X

X
X
X
X

Bilden visar att lågt skattade mål ännu inte blir föremål för utvecklingsarbete på förskolorna i någon
större utsträckning. Med bakgrund av en omvärldsanalys och att den skrivs fram i läroplanen saknas
möjligen också områden som berör motorik och välbefinnande samt skriftspråk.
Uppföljning, utvärdering och utveckling, användandet av unikum, dokumentation
Cirka 15 förskolor uppger att de ska utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. Det kan handla om att
utveckla formerna, organisationen eller utveckla medarbetarnas förståelse och kunnande att utvärdera
och följa upp verksamheten. Drygt 20 förskolor ska utveckla dokumentationsformer så väl digitalt
som analogt. De rektorer som uppger att de ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet nämner
ofta hur det är kopplat till dokumentationen. Däremot beskriver de som ska utveckla
dokumentationsformer sällan hur dessa ska vara en del i det systematiska kvalitetetsarbetet eller att
medarbetarna ska utveckla förståelsen för dessa samband. Speglar det sammanhangssättningen på
förskolan finns en risk att medarbetare missar poängen med dokumentationen.
Fyllinge förskola ska utveckla att barn ska kunna se och följa sitt lärande på lärväggar i den
pedagogiska miljön. Förvaltningen har tidigare ställt sig frågan om dokumentation i unikum ger barn
färre möjligheter att med stöd av dokumentation kunna reflektera över sitt lärande?
Undervisning och förskollärares ansvar
Knappt 25 förskolor ska arbeta med förståelsen av undervisning i förskolan. Några kopplar det till
undervisning i vardagliga situationer och/eller det tematiska arbetet. Hälften av de 25 förskolorna
anknyter utvecklingsarbetet till att förskollärare ska utveckla sin förståelse för sitt ansvar. Det väcker
nyfikenhet att ingen nämner att tydliggöra förskollärares befogenheter och ingen nämner att utveckla
barnskötares förståelse för deras uppdrag att främja barns utveckling och lärande.
Medarbetarna på Hedens och Vrenninge förskola ska utveckla förståelsen för verben (exempelvis
upptäcka, undersöka, reflektera, utforska, beskriva) i läroplanens mål för att tydliggöra vad som ska
känneteckna undervisningen. Förvaltningen ser det som ett sätt att sätta fokus på lågt skattade mål.
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Tidiga insatser
Förvaltningen har tagit fram ett stödmaterial för att kunna arbeta med tidiga insatser. Cirka tio
förskolor planerar att utveckla sitt arbete med att ge tidigt stöd, förstå relationellt förhållningssätt,
inkluderande lärmiljö och andra centrala begrepp.
Lärmiljö
Liksom tidigare år bedriver cirka 15 förskolor ett utvecklingsarbete kring lärmiljön, så att den blir
kreativ och ger möjlighet till en mångfald av lärande. Några nämner utveckla lärandet i utemiljön.
Exempelvis beskriver Laxön hur en ”språkdusch” har utvecklats och nu ska börja användas.
Reflektion kring valda utvecklingsområden
På en generell nivå är utvecklingsområdena relevanta utifrån att läroplanen har förändrats.
Exempelvis undervisning, förskollärares ansvar, digitalt lärande och hållbar utveckling. Enstaka
förskolor utvecklar områden som lek, fantasi och föreställningsförmåga.
Några rektorer har triangulerat resultaten med flera skattningsverktyg såsom förskollärares
självskattning av målen och inventering för implementering av reviderad läroplan för förskolan samt underlag
från förskolans systematiska kvalitetsarbete. Detta har påverkat rektor att välja utvecklingsområden
som är lågt skattade, vilket är positivt, och skulle kunna användas av fler.
Utvecklingsarbete kring matematik har sjunkit. Det kan tolkas som att man nu implementerat de
matematiska målbilderna i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Den faktiska
matematikundervisningen är som starkast kring begrepp, men svagt kopplat till problemlösning och
resonemangsförmågan. Huvudmannen måste därför fortsätta efterfråga hur de matematiska
målbilderna används vid planering, genomförande av undervisning och uppföljning.
Huvudmannen behöver reflektera över hur man tar ansvar för att lågt skattade mål utvecklas och får
tillräckligt stort utrymme i undervisningen. Särskilt för de mål som det är låg måluppfyllelse i
grundskolan. Det är viktigt att fundera över vad förskolan kan bidra med i ett 1-19 årsperspektiv?
I några verksamhetsrapporter är det svårt att utläsa om det finns en röd tråd mellan rektors ledning av
förskolans utvecklingsarbete och medarbetarnas utveckling av undervisningen.
Vårdnadshavarenkät – synen på förskola och pedagogisk omsorg
Vartannat år genomförs en enkätundersökning bland vårdnadshavare i förskola och pedagogisk
omsorg. Här redovisas en sammanfattning av enkät 2019.
Resultaten visar att vårdnadshavare generellt sett är nöjda med förskola och pedagogisk omsorg i
Halmstads kommun. Nästan samtliga vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga och att
personalen ger ett gott bemötande. Till stora delar är vårdnadshavarna nöjda med förskolans innehåll
framförallt kring lust att lära, skapande och språkutveckling. Fler vårdnadshavare uppger i årets enkät
att personalen uppmuntrar barn att utveckla sitt matematiska tänkande. Barngruppens
sammansättning och storlek är ett av områdena som vårdnadshavarna är något mindre nöjda med.
Något fler är nöjda med utemiljön i år men det är fortfarande en viss andel som är mindre nöjda.
Likaså uttrycker många att man inte är nöjd med förskolans arbete med digitala verktyg.
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Huvudmannens stöd för implementering av reviderad läroplan
Skolledarna har under det pedagogiska året 18/19 haft gemensamt lärande kopplat till förändringar i
läroplanen inom ramen för insatsen ”Skolledare i en digitaliserad värld”. Flera rektorer har fått stöd
att implementera den reviderade läroplanen. Några rektorer efterfrågar kompetensutveckling utifrån
läroplansförändringar fördjupat efter den allmänna föreläsningen med Ingrid Pramling september
2018. Efterfrågan har främst rört undervisning, barns och pedagogers digitala kompetens samt hållbar
utveckling särskilt utifrån ett socialt perspektiv. Rutin för arbete med barns och elevers språk, läs och
skrivutveckling har uppdaterats utifrån den reviderade läroplanen och kommer under våren 2020
introduceras för enheterna.
Huvudmannen har haft en dialog kring övergripande insatser som ännu inte fått form i praktiken. Det
gäller paket utifrån teman som exempelvis hållbar utveckling, eller bilda nätverk för förskollärare.

Förskoleklassens och grundskolans måluppfyllelse
Förskoleklass
I 2018 års verksamhetsrapporter genomfördes en uppföljning av förskoleklass vars mål var att ge en
nulägesbild för huvudman av hur måluppfyllelsen bedöms. I uppföljningen framkom det bland annat
att det finns en viss osäkerhet kring vad de specifika uppdraget för förskoleklass är. För att möta detta
har förvaltningen tagit fram ett stödmaterial där förskoleklassens specifika uppdrag belyses. Under
hösten har tre träffar med personal från förskoleklasserna genomförts med fokus både detta
stödmaterial. Detta är ett första steg i att belysa vad verksamheterna behöver följa upp i sitt
systematiska kvalitetsarbete i förskoleklass.
Skolverkets kartläggningsverktyg, Hitta språket och Hitta matematiken som blir obligatoriska att
använda från den 1 juli 2019 avser endast att identifiera elever som är i behov av extra stöd samt
identifiera elever som är i behov av extra utmaningar. Det för att kunna planera och följa upp
undervisningen utifrån det som identifierats på individ och gruppnivå. Verktyget är en del i arbetet
med den ny Läsa-, skriva- och räknagarantin.

Normer och värden
Med utgångspunkt i Hälsoenkäten läsåret 2018/2019, Elevernas syn på skolan läsåret 2019/2020 samt
anmälan till huvudman om kränkande behandling läsåret 2018/2019, har huvudmannen synliggjort
elevers upplevelse av kränkningar, trygghet och välmående. Resultat som redovisas har avgränsats
utifrån de områden som huvudmannen och skolorna behöver fortsatta utveckla.
I förra årets lägesbedömning identifierades ett behov av att utveckla metoder för uppföljning och
analys av både skolors och huvudmannens värdegrundsarbete. Det arbetet påbörjas under 2019
genom att utveckla och förändra Elevernas syn på skolan som i november besvarades av elever i
årskurs 3, 5 och 8 i grundskolan.
Trygghet och studiero
En stor del av eleverna i åk 3, 5 och åk 8 93,4 procent upplever att de är trygga på skolorna (de som
svarat ”Stämmer helt och hållet” eller ”Stämmer ganska bra”). I åk 3 är siffran 92,1 procent, i åk 5
94,3 procent och i åk 8 94,1 procent. Resultaten ligger ungefär på samma nivå som föregående år.
Känslan av trygghet har dock försämrats över tid framförallt hos flickor i åk 8 och pojkar i åk 5.
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Flickor i åk 8 är den grupp som känner sig mest otrygga, framförallt genom att de i mindre
utsträckning svarat ”Stämmer helt och hållet”.

Jag upplever att andra elever på skolan är elaka mot mig åk 3/Jag blir
utsatt för kränkande behandling av andra elever på skolan åk 5 & 8
Stämmer helt och hållet

5,1%
2,4%
3,0%

Stämmer ganska bra

8,3%
5,1%

Stämmer ganska dåligt

13,5%
13,9%
14,7%

22,7%
51,0%

Stämmer inte alls
Vet inte
0,0%

68,7%
72,2%

7,6%
6,7%
5,1%
10,0%

20,0%

30,0%
Åk 3

Åk 5

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Åk 8

Källa: Elevernas syn på skolan 2019

I enkäten framkommer att kränkningar är vanligast förekommande i åk 3 och sedan sker en
minskning ju högre upp i årskurserna eleverna går. I åk 3 har 18,6 procent (205 st) svarat att andra
elever är elaka mot dem. I åk 5 har 10,7 procent (84 st) svarat att de blir utsatta för kränkande
behandling av andra elever på skolan. Samma siffra för åk 8 är 8,1 procent (65 st). I både åk 3 och 5
är det en nedgång jämfört med 2018, i åk 3 med 6,5 procentenheter och i åk 5 4,4. I åk 8 ligger det
kvar på ungefär samma nivå. I åk 3 och 8 upplever flickor sig mer utsatta än pojkar. Den vanligaste
formen av kränkning i alla årskurser är att någon sagt eller skrivit saker om eleven. I alla årskurserna
är det betydligt vanligare att flickor upplever sig utfrysta än killar. Killar anger istället i större grad att
de blivit utsatta för fysiskt våld. För åk 3 är den absolut vanligaste stället att bli utsatt på skolgården
(75,1 procent av de som vara att de blivit utsatta har svarat detta). Samma sak gäller för åk 5 (61,8
procent, men där är även klassrummet vanligt (32,9 procent). I åk 8 är det vanligaste i korridorerna
(65,6 procent) och i klassrummet (40,8 procent).
Det finns elever som uppger att de blivit utsatta av vuxna på skolan. Med anledning av att eleverna är
i en beroendeställning till vuxna på skolan är det särskilt angeläget att den enskilda skolan följer upp
anledningarna till att eleverna upplever sig kränkta av vuxna. Enligt de elever som svarat på enkäten,
Elevernas syn på skolan är det mellan 1 till drygt 4 procent i de olika årskurserna som svarar att det
stämmer ganska bra att eller att det stämmer helt och hållet att de blir utsatta av vuxna. Totalt sett i
årskurserna är det 118 elever som anger att de blivit utsatta av vuxna.
Olika myndighetsärenden kan ge en indikation om hur väl värdegrundsarbetet och arbetet för att
motverka kränkande behandling fungerar på en skola. Under läsåret har antalet anmälningar om
kränkande behandling ökat i jämförelse med föregående läsår. Totalt anmälde skolorna 1675 ärenden
om kränkningar till huvudmannen. Det är en ökning från 1367 läsåret innan. Det är en stor variation i
antalet anmälningar mellan skolor och det är viktigt att notera att anmälningsstatistiken endast ger en
fingervisning och att de inte är konstaterade kränkningar. En skola med många
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kränkningsanmälningar behöver inte nödvändigtvis heller ha fler kränkningar än en skola med få
kränkningsanmälningar i praktiken.
Förvaltningen behöver i det fortsatta arbetet utveckla analysen av upplevda kränkningar, utredningar
och åtgärder ur ett huvudmannaperspektiv. Det bör ses som något i grunden positivt att antalet
anmälningar av kränkande behandling fortsatt att stiga kraftigt, det tidigare varit ett problem att
anmälningar i många fall inte skett till huvudman när så ska ske. Att öka skolornas
anmälningsbenägenhet har varit en uttalad målsättning för förvaltningen, och måste fortsätta vara det
framgent.
Brister i arbetet med kränkande behandling utgör också ett vanligt ämne i de tillsynsärenden från
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) som förvaltningen hanterat under läsåret och
där huvudmannen förelagts att vidta en eller flera åtgärder. Det handlar till exempel om påpekanden
om att en anmälan om kränkande behandling inte anmälts till rektor eller till huvudman eller att en
utredning inte startats tillräckligt omgående.
76,8 procent av eleverna i åk 3, 5 och 8 har svarat att de har arbetsro/studiero på lektionerna. Pojkar
upplever att de har bättre arbetsro/studiero än flickorna, 79,9 procent jämfört med 73,8 procent. I
denna fråga finns det skillnader mellan årskurserna. I åk 3 är det 71,2 procent som angett att de har
arbetsro, i åk 5 är det 82,5 procent som angett att de har studiero och i åk 8 är det 78,8 procent som
angett att de har studiero.
Ungefär hälften av skolorna skriver i sina verksamhetsrapporter fram utvecklingsområden kopplat till
värdegrund. Skolorna skriver fram orsaker bakom problemområden i termer av trångboddhet,
ojämlika förutsättningar i klassrummet, låg vuxennärvaro på rasterna, lärarbyten, bristande acceptans
för olikheter, för lite pedagogledda aktiviteter, bristande elevdelaktighet etcetera. Det som kan utläsas
av verksamhetsrapporterna är att det är vanligt förekommande att skolor ser över sitt arbete med
normer och värden utifrån enkäter och kränkningsärenden. Däremot är det mer sällsynt att det görs
några analyser kring underlaget och kopplingar till kap 1 och 2 i läroplanen.
Elevers välmående
Alle elever ska enligt skollagen erbjudas tre hälsobesök med skolsköterska under sin grundskoletid. I
Halmstad har man valt att förlägga dessa till förskoleklass, åk 4 och åk 7. Inför besöken får eleverna
(och dess vårdnadshavare i förskoleklass) fylla i en hälsoenkät, som samtalet sedan utgår ifrån. En
sammanställning av dessa enkäter sammanställs dessutom varje år.
Enligt Hälsoenkätens resultat upplever majoriteten av elever i förskoleklassen, åk 4 och 7 att de mår
bra. Flickor i åk 7 uppvisar sämst mående, 9 procent av flickorna svarar även att de ofta eller alltid är
ledsna och nedstämda.
Gällande stress upplever en stor andel av eleverna i årskurs 7, ca 30 procent att de ofta eller alltid är
stressade över skolarbetet, ca 37% upplever sig stressade ibland. Precis som föregående år är det fler
flickor än pojkar som svarar att de ofta eller alltid känner sig stressade. Andelen elever som svarat att
de Aldrig/Sällan känner sig stressade i skolarbetet i åk 7 har ökat något sedan 2017.
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Jag känner mig stressade över skolarbetet åk 7, 2017-2019
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Källa: Hälsoenkäten 2019

Resultaten i Hälsoenkäten synliggör också att flickor i åk 4 och 7 i högre grad uppvisar symtom såsom
magont, huvudvärk, rädsla, oro, nedstämdhet och sämre mående överlag. Noterbart är också att
pojkarna i förskoleklassen upplever att de i något större utsträckning har ont i magen och är ledsna
och nedstämda jämfört med flickorna, samtidigt som pojkarna i förskoleklassen även utmärker sig
negativt ifråga om kränkningar.
Lärande och inflytande
I enkäten Elevernas syn på skolan ställs frågor som berör förväntningar, lust att lära och inflytande.
Flera av frågorna har höga positiva svar från 80 procent och uppåt. Den frågan som berör elevernas
lust har dock sjunkande resultat från åk 3 till åk 8, vilket resultaten även visade 2017 och 2018.

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer åk 3,
5 & 8 2019
Stämmer helt och hållet

43,0%

22,6%

7,9%

40,3%

Stämmer ganska bra
7,3%

Stämmer ganska dåligt
2,9%

Stämmer inte alls

51,6%

35,3%

Vet inte
0,0%

6,2%

13,2%

31,9%
17,4%

6,5%
6,4%
7,5%
10,0%

20,0%
Åk 3

30,0%
Åk 5

40,0%

50,0%

60,0%

Åk 8

Källa: Elevernas syn på skolan 2019
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I åk 3 svarar 83,3 procent av eleverna att skolarbetet gör mig nyfiken att vilja lära mig mer (stämmer
helt och hållet eller stämmer ganska bra), i årskurs 5 är siffran nere i 74,2 procent och i åk 8 43,2
procent. Det framgår också att eleverna upplever det som svårare att förstå vad de ska göra i
skolarbetet ju högre upp i årskurserna som de kommer. Samma sak gäller upplevelsen av om elevens
lärare hjälper hen i skolarbetet när hen behöver det.
Två nya frågor i året är om eleverna tycker att uppgifterna i skolan är för svåra och om de tycker
uppgifterna är för lätta/får tillräckligt utmanande uppgifter i skolan. Totalt sett anser 26,2 procent av
eleverna att uppgifterna i skolan är för svåra. Störst andel finns i åk 8 med 32,6 procent och i åk 3
med 27,3 procent. I åk 8 finns en könsskillnad där 34,2 procent av flickorna tycker att det är för svåra
uppgifter och 30,9 procent av pojkarna. Det kan ställas mot det faktum att flickor överlag har
betydligt bättre kunskapsresultat jämfört med pojkar.
46,4 procent av eleverna i åk 3 tycker att det stämmer ganska bra eller helt och hållet att uppgifterna i
skolan är för lätta. Andelen är större hos pojkar än flickor, 50,9 procent jämfört med 41,8 procent. I
åk 5 och 8 har frågeställningen istället varit om eleverna upplever att de får tillräckligt utmanande
uppgifter i skolan. I åk 5 är det 4,1 procent som svarat att de tycker att påståendet stämmer ganska
dåligt eller inte alls. Det motsvara totalt 65 elever. I åk 8 är samma siffra 3,7 procent, vilket motsvarar
59 elever. Könsfördelningen är ganska jämn i åk 5 men i åk 8 är det en betydligt större andel pojkar
än flickor som anser att de inte får tillräckligt utmanande uppgifter i skolan, 9,3 procent jämfört med
5,5 procent.
Flickor i åk 8 upplever att deras lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar i större andel än
pojkarna. 86,5 procent jämfört med 75,3 procent.
Enligt läroplanen ska eleverna succesivt utöva ett allt större inflytande över utbildningen. Enligt
Elevernas syn på skolan är dock elevernas upplevelse av påverkansgrad snarare avtagande från åk 5
till 8. I åk 5 anger 40,0 procent av eleverna att det stämmer helt att de får vara med och påverka på
vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter, i åk 8 är det endast 18,4 procent som anger samma
sak. Det är viktigt att påpeka att elevernas upplevelse och de möjligheter de faktiskt erbjuds inte alltid
är samma sak.
I Skolverkets Lägesbedömning 2017 påtalas vikten av att anpassa undervisningen till elevernas olika
behov är en av lärarens viktigaste men samtidigt svåraste uppgifter. Alla demokratiska kvaliteter i
form av kunskaper, värden och förmågor, som enligt läroplan och kursplaner ska integreras i
undervisningen i olika ämnen, behöver genomsyra undervisningen. För att uppnå respektive bevara
ett studie- och samtalsklimat där eleverna ges möjlighet att utveckla sin medborgerliga kompetens i
högre grad, krävs fortsatta insatser med ett demokratiarbete som också genomsyrar undervisningen i
alla ämnen samt ett kritiskt och självreflekterande demokratiskt samtal hos personal och elever.

Kunskaper
Enligt läroplanen ansvarar skolan för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedborgare. Dessa kunskaper ger också en grund för
fortsatt utbildning. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans
verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i
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helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i
sina olika former.
Andel elever som når bedömningen godtagbara kunskaper eller mer
I åk 1–5 finns inga betyg. För att få en översikt av elevernas kunskapsutveckling så använder sig
Halmstad av lärplattform Unikum. Här registreras lärarnas bedömning av elevernas kunskaper i
respektive ämnen i stegen ”Insats krävs”, ”Godtagbara kunskaper” och ”Mer än godtagbara
kunskaper”. Godtagbara kunskaper används när elevens kunskaper i ämnet har utvecklats i den takt
som förväntas av eleven i aktuell årskurs och utifrån den undervisning eleven deltagit i. Mer än
godtagbara kunskaper används när eleven har kommit längre i sin kunskapsutveckling än vad som
förväntas för godtagbara kunskaper för aktuell årskurs och utifrån den undervisning eleven deltagit i.
Insats krävs anger att eleven inte utvecklas i den takt som behövs för att nå lägsta nationella
kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9. Detta är en signal om att skolan kan behöva sätta in extra
anpassningar eller särskilt stöd för att stötta eleven framåt.

Andel elever som nått godtagbara kunskaper eller mer i alla ämnen i
Unikum 2018 och 2019
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82% 84%

81% 82%

80%

77% 77%

70%

68% 71%

66% 69%

60%
50%
40%

Summa av 2019

30%

Summa av 2018

20%
10%
0%
Åk 1

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Källa: Unikum

Diagrammet ovan visar andelen elever som nått godtagbara kunskaper eller mer i alla ämnen från åk
1–5 under 2018 och 2019. Det har skett en nedgång på några procentenheter i alla årskurser utom åk
3.
Uppnådda kunskapskrav i årskurs 3
Nedan följer ett exempel på variationen mellan skolorna utifrån resultat i åk 3:
•
•

10 skolor har elever där över 80 procent når godtagbara kunskaper eller mer i samtliga ämnen,
jämfört med 16 skolor 2018.
1 skola har elever där över 90 procent når godtagbara kunskaper eller mer i samtliga ämnen,
jämfört med fem 2018.

29

•

12 skolor har elever där under 80 procent når godtagbara kunskaper eller mer i samtliga
ämnen. I denna grupp är det fem skolor som har lägre resultat än 60 procent, jämfört med tre
2018.

Uppnådda kunskapskrav i årskurs 6
Betyg i årskurs 6 infördes höstterminen 2012 i syfte att höja kvaliteten i utbildningen och öka
elevernas kunskaper. Det fanns ett identifierat behov av att tidigt kunna följa upp elevernas
kunskapsutveckling och därtill eventuellt sätta in stödinsatser. Kursplanerna för årskurs 6 revideras
2019 i syfte att ge ämnets syfte och centrala innehåll ett tydligare fokus i lärares undervisning och för
att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. Revideringen ska stärka kvaliteten och
likvärdigheten i undervisningen och skapa förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg
(Skolverket, 2019).

Andel elever i åk 6 som nått målen i alla ämnen 2015-2019
80%
75,7%
75%

72,1%

71,3%

71,8%

70%

66,6%

65%
60%
2015

2016

2017

2018

2019

Källa: Unikum

I åk 6 har andelen elever som nått målen i alla ämnen minskat från 71,8 procent 2018 till 66,6 procent
2019. (12,6 procent av elever har inte uppnått målen för 1 ämne och 20,6 procent av elever i flera
ämnen)
Sedan 2017 har skolor med en måluppfyllelse som är lägre än 60 procent ökat i antal och skolor med
en måluppfyllelse på över 90 procent har minskat i antal. Antal skolor med låg måluppfyllelse har på
så vis blivit fler och antal skolor med hög måluppfyllelse har blivit färre.
Andelen elever som har godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper (MGK) i alla ämnen sjunker ju
högre upp i årskurserna bedömningen görs. 2017 uppmärksammades att vid ca en tredjedel av
skolorna bedömdes inte eleverna i något ämne med mer än godtagbara kunskaper i årskurs 1-3. 2018
fanns det fortfarande ett antal skolor som inte angav att några elever når mer än godtagbara
kunskaper.
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Andel bedömningar "Mer än godtagbara kunskaper" i samtliga
ämnen åk 1-3 2018
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30%
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20%
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2% 2% 0%
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Källa: Unikum

2019 syns likartade tendenser.

Andel bedömningar "Mer än godtagbara kunskaper" i samtliga
ämnen åk 1-3 2019
70% 61%
60%
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50%
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30%
19%17%16%15%15%15%
14%13%11%11% 9%
20%
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Källa: Unikum

•
•
•

Några skolor verkar avstå från att använda MGK
Några årskurser använder MGK mer frekvent än andra
Några ämnen använder MGK oftare än andra

Under 2019 pågår en huvudmannauppföljning av bedömning i årskurs 1-5. Resultat av uppföljningen
kommer att kunna presenteras under våren 2020.
Bedömningsstöd
Svenska/Svenska som andraspråk och matematik

Från 1 juli 2016 är bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling obligatoriskt att använda i årskursen.
Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas
kunskaper tidigt.
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I bedömning av elevernas kunskaper i svenska ska lärarna ta ställning till om eleverna bedöms ha
kunskaper inom A-nivå, B-nivå, C-nivå eller ej uppnådd nivå. I nedanstående tabell redovisas den
andel elever som inte uppnått kraven. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör
ha uppnått A-nivån i slutet av årskurs 1. På motsvarande sätt gäller att en elev i årskurs 2 bör ha
uppnått B-nivån i slutet av årskursen. Detta säkerställer att elevens läs- och skrivutveckling fortskrider
som det är tänkt.
En elev kan prövas mot olika avstämningar oberoende av årskurs. Det gör att en elev kan komma att
prövas mot en högre avstämning än vad årskursen anger. På motsvarande sätt kan en elev även
prövas mot en lägre nivå. Eftersom det är obligatoriskt att använda bedömningsstödet i årskurs 1 och
eleverna befinner sig på olika nivåer kan alla delar av bedömningsstödet bli aktuella att använda i
årskurs 1. Om en elev prövas och uppnår nivån för en avstämning, kan nästa avstämning prövas i
direkt anslutning till detta tillfälle. Alternativt kan eleven prövas mot nästa avstämning under
kommande termin.
Åk 1

Bedömningstöd Sv/SvA åk 1 vt 2019
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20%
29%

70%
60%
50%
40%

70%

58%

30%
20%
10%
0%

8%

9%

Sv läsa

Sv skriva
Ej uppnått nivå

Når A nivå

Når B nivå

Når C nivå

Källa: Extens

I diagrammet framgår att det i svenska var 8 procent av eleverna i åk 1 som inte nådde kravnivån för
att läsa och 9 procent som inte gjorde det gällande skriva 2019. Var tredje elev visar på högre
kunskaper än förväntat, dvs B- nivå och C nivå, när det gäller att läsa. När det gället läsa uppvisar var
femte elev som följer kursplanen i svenska för åk 1 en högre nivå av kunskaper än förväntat för
årskursen. I SvA bedöms 43 procent inte uppnå kravnivån för läsa och 46 procent för skriva.
Andel elever som visar en högre kunskapsnivå på de båda delarna läsa och skriva skiljer sig markant
mellan kommunens olika skolor. På flera skolor är andelen elever 0 procent medan andra skolor visar
på en stor andel elever med högre kunskapsnivå än vad som avses för årskursen. Bland dessa finns
skolor vars elever generellt uppvisar höga kunskaper inom läsa men avseendevärt lägre kunskaper
inom skriva.
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Åk 2

Bedömningsstöd Sv/SvA åk 2 vt 2019
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Källa: Extens

I diagrammet ovan så ser vi resultaten av bedömningsstödet för åk 2. För att uppnå godkänd nivå i åk
2 ska alltså både nivå A och B vara uppnådda. Det innebär att i svenska vara det 13 procent av
eleverna som inte nådde den uppnådda kravnivån för att läsa och 20 procent för läsa.
Variationen mellan skolorna är omfattande, precis som i åk 1. Flera skolor sticker ut avseende skriva
då eleverna inte visar kunskaper på B-nivå i åk 2 utan ligger kvar på A-nivå. Flera verksamheter har
inga elever som visar på en högre nivå inom skriva i åk 2. En skola har så hög andel elever som 45
procent som inte visat på förväntade kunskaper delen som röra skriva och 25 procent som ej visat på
förväntade kunskaper i delen som rör läsa.
Matematik

I bedömning av elevernas kunskaper i matematik ska lärarna ta ställning till om eleverna bedöms ha
kunskaper inom högre nivå, mellannivå, lägre nivå eller ej uppnådd nivå, där mellannivå är den nivå
som kan anses vara lägst godtagbar för en tillräcklig kunskapsutveckling inom området taluppfattning.
Åk 1

Bedömningsstöd Ma åk 1 vt 2019
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Källa: Extens
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Diagrammet visar att i åk 1 det är det 15 procent av eleverna som ej uppvisar förväntade kunskaper i
den muntliga delen (4 procent som ej uppnått nivå och 11 procent som uppnått lägre nivå) och 13
procent av eleverna som ej uppvisar förväntade kunskaper i den skriftliga delen.
Spridningen på skolors resultat som är lägre än förväntade för årskursen är mycket stor och ligger
mellan 0 – 44 procent. En skola sticker ut då 100 procent av eleverna har lägre kunskaper än
förväntat för årskursen. Det är många elever som redan i åk 1 har för låga kunskaper i matematik. På
övervägande delen av skolorna är det mellan 10 – 20 procent av eleverna som inte har de kunskaper
som förväntas i åk 1 i matematik.
Åk 2

Bedömningsstöd Ma åk 2 vt 2019
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Källa: Extens

Var femte elev i åk 2 visar en lägre kunskapsnivå i matematik än vad som förväntas för årskursen. I åk
2 är det 17 procent av eleverna som ej uppvisar förväntade kunskaper i den muntliga delen och 20
procent av eleverna som inte uppvisar förväntade kunskaper i den skriftliga delen.
Spridningen på skolors resultat som är lägre än förväntat för årskursen ligger mellan 0 – 38 procent.
En skola sticker ut då 70 procent av eleverna har lägre kunskaper än förväntat för årskursen. På
övervägande delen av skolorna är det mellan 10 – 25 procent av eleverna som inte visar de kunskaper
som förväntas i åk 2 i matematik. Det är fler skolor som har en högre andel elever som inte når den
förväntade nivån i bedömningsstödet i åk 2 än i åk 1.
Progression

För att se vad det sker för progression i elevernas lärande är det nödvändigt att jämföra varje
elevgrupp för sig. Nedan syns utvecklingen för eleverna som började i åk 1 läsåret 2017/2018 och
bedömningsstödet som de då genomförde vårterminen åk 1 jämfört med bedömningsstödet som de
genomförde vårterminen i åk 2.

34

Utveckling av resultat på bedömningsstöd i Sv för elever som
började grundskolan åk 1 läsåret 2017/2018
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Källa: Extens

För att nå godkänd nivå i svenska i åk 2 ska eleverna nå både nivå A och B. Diagrammet visar att i Sv
så ökade andelen elever som inte nådde godkänd nivå något mellan åk 1 till 2, från 11 till 13 procent.
Gällande delen som handlar om skriva så ökar andelen från 16 procent som inte når godkänd nivå i
åk 1 till 20 procent i åk 2.

Utveckling av resultat på bedömningsstöd i Ma för elever som
började grundskolan åk 1 läsåret 2017/2018
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Källa: Extens

I matematik ska eleverna ha nått ”Lägre nivå” och ”Mellannivå” för att ses som godkända i båda
årskurserna. Här kan vi med andra ord se att det var 17 procent av eleverna som inte nådde godkänd
nivå på den muntliga delen i åk 1 och att den andelen kvarstått på samma nivå i åk 2. Gällande den
skriftliga delen har istället andelen elever som inte når godkänd nivå ökat från 15 procent när eleverna
gick i åk 1 till 20 procent när de gick i åk 2.
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Resultat nationella prov
Nationella prov utgör centrala indikatorer för bedömning av måluppfyllelse. Nationella prov
genomförs i årskurs 3, 6 och 9. Resultaten som redovisas här beräknas på något annorlunda sätt för å
ena sidan årskurs 3 och å andra sidan årskurs 6 och 9, vilket gör att det inte helt och hållet går att
jämföra mellan dessa årskurser. I årskurs 3 är resultaten ett genomsnitt av de elever som är godkända
på delproven i respektive ämne som redovisas. För årskurs 6 och 9 beräknas andelen elever som
deltagit i samtliga delprov och är godkända i samtliga delprov.
Åk 3

I årskurs 3 genomförs olika delprov i matematik och svenska varje år. Det är därför svårt att göra en
jämförelse av resultaten mellan de olika åren. Andel elever som klarat alla delprov i matematik i åk 3
var 2019 60,2 procent. 2018 var samma siffra 64,3 procent. Andelen som klarat alla delprov i svenska
och svenska som andraspråk är 71,2 procent 2019, vilket är en förbättring jämfört med 2018 då det var
63,7 procent.
I matematik har delproven tidigare rubricerats med vilken eller vilka matematiska förmågor som prövas,
men i de senaste årens prov bedöms istället olika matematiska förmågor på de olika delproven.
Sammantaget mäter samtliga delprov alla de matematiska förmågorna. De delprov som lägst andel
elever klarat är:
•

Matematik - Skriftliga räknemetoder i subtraktion (25,1 procent uppnådde ej kravnivån).

•

Svenska - Skriva: stavning och interpunktion (7,1 procent uppnådde ej kravnivån).

•

Svenska som andraspråk – Läsa: berättande text (30,0 procent uppnådde ej kravnivån).

Åk 6 och åk 9

Vid en jämförelse mellan resultaten på nationella prov i åk 6 och åk 9 är det ungefär samma nivå som
föregående år förutom i svenska som andraspråk där drygt 4 procent fler i årskurs 9 har nått mellan
A-E i provbetyg. Vid förbättrade eller försämrade resultat i ett enskilt ämne är frågan om en koppling
till ökningen är en avspegling av en reell kunskapsförbättring eller om det kan bero på provens
svårighetsgrad. Följer man resultaten på nationell nivå och de kommunala skolornas resultat bakåt i
tiden ser man att resultatkurvorna för Halmstad och för riket går parallellt upp och ner mellan åren,
vilket indikerar att proven skiljer sig åt i svårighetsgrad för olika år.
Diagrammen nedan visar betygsfördelningen på provbetygen i de nationella proven i åk 6 respektive
9.
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Resultat nationella prov åk 6 2019
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Resultat nationella prov åk 9 2019
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Relationen mellan provbetyg från de nationella proven och ämnesbetyg
Följande diagram visar andel elever som har ett högre, lika samt lägre ämnesbetyg i förhållande till
provbetyg vårterminen 2019. Likt tidigare år, och övriga riket, finns det fortsatt tydliga skillnader
mellan ämnena när det gäller graden av överensstämmelse mellan provbetyg och ämnesbetyg.
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Åk 9

Förhållande resultat nationella prov och betyg vt 2019
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Det är vanligare att eleverna får ett högre slutbetyg än resultatet på nationella provet i åk 9 än i åk 6.
Skillnaden är störst i matematik, där 40,9 procent av eleverna i årskurs 9 som deltagit i nationella prov
ett högre ämnesbetyg än deras provbetyg. Samma mönster ses också på nationell nivå. Även i svenska
är det en relativt stor andel som får ett högre provbetyg än sitt slutbetyg med 29,6 procent. I åk 6 är det
också i matematik där störst andel får ett högre betyg än resultat på nationella provet, här är det dock
betydligt lägre, 25,4 procent. Generellt sett sker en minskning i alla ämnen av andelen elever som får
ett högre betyg än resultatet på det nationella provet i båda årskurserna. I matematik i åk 9 sker en
minskning med 5,1 procentenheter jämfört med 2018.
Sedan den 29 juni 2018 ska provresultatet särskilt beaktas vid betygssättningen. Det innebär inte att
provresultatet helt ska styra betyget, utan att provet ska vara ett stöd vid betygssättningen. Resultatet
på ett nationellt prov kan alltså inte vara det enda underlaget för betygssättningen, men resultat på ett
nationellt prov ska ha en större betydelse än andra enskilda underlag vid lärarens allsidiga utvärdering
av elevens kunskaper. Skolverket lyfter att en stor avvikelse alternativt en mycket hög överensstämmelse
mellan provbetyg och betyg/bedömning av måluppfyllelsen dock kan vara ett tecken på att den enskilda
skolan och huvudmannen behöver granska arbetet med bedömning och betygssättning (Skolverket,
2018).
Gymnasiebehörighet
Måluppfyllelsen för grundläggande gymnasiebehörighet i åk 9 direkt vårterminens slut har minskat
jämfört med föregående läsår, från 82,2 procent till 80,8 procent. I likhet med förra året förbättrades
dock resultatet något efter sommarlovsskolan och landade på 81,9 procent. Gymnasiebehörighet för
rikets samtliga skolor är 84,3 procent och för samtliga kommunala skolor 82,5 procent.
Diagrammet nedan visar gymnasiebehörigheten över tid jämfört med rikets alla skolor samt rikets
kommunala skolor. Fram till och med läsåret 2016/2017 låg Halmstad över genomsnittet för rikets
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alla kommunala skolor. Det ändrades läsåret 2017/2018 och i år ser vi att Halmstad ligger 1,7
procentenheter under genomsnittet för rikets alla kommunala grundskolor.

Andel elever som är behöriga till gymnasiet (i %)
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Sedan tidigare har det över ett antal år funnits en kontinuerlig ökning av skillnaderna i behörigheten
till yrkesprogram mellan skolor med höga och låga resultat. Detta synliggörs i diagrammet nedan (som
visar på resultat innan sommarskolan är inräknat).

Behörighet till gymnasiet över tid 2015-2019
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Källa: Extens och Skolverket

Preliminär behörighet för åk 8 och 7

Den preliminära behörigheten till gymnasiet för åk 8 ligger på 75,7 procent. Det vill säga, utifrån de
terminsbetyg som åk 8 hade vårterminen 2019, så skulle så många varit behöriga till gymnasiet om de
gick i åk 9. I jämförelse med på årets avgångselever så ökade andelen som var behöriga till
gymnasieskolan från åk 8 till åk 9 med 2,7 procentenheter. För att andelen elever bland sluteleverna
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nästa läsår inte ska minska ännu mer behöver skolorna alltså höja resultaten från åk 8 till åk 9 mer än
vad som skedde detta läsår. Preliminär behörighet för åk 7 ligger på 75,3 procent.
Lägre andel elever med gymnasiebehörighet genom sommarskola

Lovskola är sedan augusti 2017 inskrivet i skollagen. Erbjudandet om obligatorisk lovskola i
sammanlagt minst 50 timmar omfattar dem elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och
riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan samt de elever
som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i
gymnasieskolan. Lovskola och prövning resulterade i att 11 fler elever i årskurs 9 uppnådde
behörighet för gymnasiala studier och behörigheten till gymnasieskolan ökade till 81,9 procent.
Betygsutfall i förhållande till prognos

Forskning och statistik visar att det finns ett tydligt samband mellan elevers socioekonomiska
bakgrund och framgång i skolan. Resultaten kan därför vidare analyseras mot bakgrund av vilka
socioekonomiska förutsättningar som eleverna har. Den analysen görs utifrån ett socioekonomiskt
index. I indexet ingår om eleven invandrat till Sverige och i så fall invandringsår, vårdnadshavarnas
utbildningsnivå, om vårdnadshavare uppbär ekonomiskt bistånd, och boende- och familjesituation (i
vilken utsträckning eleven bor med vårdnadshavare). Indexet är beräknat utifrån en statistisk modell
utifrån vilka variabler som påverkar elevens skolprestationer som SCB räknar fram.
Av eleverna i Halmstads kommunala skolor i årskurs 9 (exklusive eleverna med okänd bakgrund, dvs.
saknar personnummer) förväntades 82,1 procent uppnå gymnasiebehörighet 2019. Utfallet blev 80,8,
vilket innebär att Halmstad inte nådde upp till SCB beräknade modellvärde. Trots detta har det skett
en förbättring i jämförelse med 2018.

Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter
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Ett lågt socioekonomiskt index på en skola innebär att skolan generellt sett har en gynnsam
förutsättning för ett bra resultat, och ett högt index signalerar sålunda att skolan har en ogynnsam
förutsättning. Ett index på 100 är genomsnittet för Halmstads kommun.
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Källa: SCB
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Av diagrammet framgår att skillnaden mellan det faktiska och förväntade studieresultatet är som
högst på högindexskolor. Dessa skolor har framförallt flera negativa skillnader under de senaste två
åren. Den här tendensen är inte specifik för Halmstad. Skolverkets beräkningar av betydelsen av
skolans socioekonomiska sammansättning för elevens förväntade resultat visar att denna ökat mellan
år 2000 och 2015.
Skolans mål är att alla elever ska nå målen oavsett vilket socioekonomiskt index och sammansättning
av elever som skolan har, vilket innebär att 100 procent måluppfyllelse bör vara förväntat värde på
alla skolor. Det är viktigt att betona att modellen – beräkningen av det förväntade studieresultatet har en förklaringsgrad på 84 procent. Det vill säga att modellen inte förmår att förutsäga alla faktorer
som påverkar en elevs sannolikhet att uppnå behörighet till yrkesprogram. Det ska också noteras att
siffrorna i tabellerna är beräknade som skolornas genomsnitt, vilket inte tar hänsyn till hur många
elever som går på varje skola. Resultatet i tabellen blir därmed i första hand ett mått på hur resultaten
mellan olika skolor utifrån socioekonomiska förutsättningar varierar. Ett vägt medelvärde, vilket
beräknas utifrån hur många elever som går på varje skola tar i större utsträckning hänsyn till skillnader
mellan elever utifrån vilken typ av skola de går på.
Det finns fortsatt stora utmaningar och en central sådan är att stärka förutsättningarna för ökad
likvärdighet och åtgärda de stora skillnader som finns i måluppfyllelse. Dessa variationer bör
föranleda förvaltningens prioriteringar och beslut om behovsriktade insatser.
Det är i detta sammanhang också viktigt att se till framgångsfaktorer på de skolor vars behörighet är
högre än det modellberäknade värdet och att fortsätta följa upp resursfördelningen till skolor som
kompenseras ekonomiskt utifrån sitt socioekonomiska värde. Det förväntade värdet och jämförelsen
mellan skolor med liknande index och elevsammansättning kan också användas i utvecklingssyfte,
genom att med huvudmannens stöd identifiera framgångsfaktorer hos skolor som lyckas bättre än
andra och utifrån det sprida och utbyta goda erfarenheter mellan skolorna.
Fortsatt stora skillnader i resultat mellan elevgrupper

Halmstad kan på samma sätt som resten av Sverige konstatera att elevernas bakgrund får allt större
betydelse för deras förutsättningar att lyckas i skolan. Diagrammet nedan visa på behörighet till
gymnasiet uppdelat på om eleven har svensk bakgrund, om den är född i Sverige, men där båda
föräldrarna är född utomlands eller om eleven själv är född utomlands.
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Behörighet till gymnasiet 2015-2019 uppdelat på utländsk
bakgrund i %
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Elever med föräldrar som är födda i Sverige har endast haft en liten nedgång på 2,4 procentenheter
sedan 2015. Att det finns en tydlig nedgång gällande elever som är födda utomlands sedan 2015 kan
troligen delvis förklaras med att denna grupp ökat kraftigt i antal under 2015. Det har blivit fler elever
inom denna kategori och troligen också många fler som gått ut åk 9 efter att ha haft en kort vistelseoch undervisningstid i svensk skola. Av de 177 som inte blev behöriga 2019 var det 74 av eleverna
som tillhörde denna kategori.
När det gäller elever som är födda i Sverige, men har föräldrar som är födda utomlands har det skett
en drastisk minskning av andelen som blev behöriga mellan 2017-2019 med 12,9 procentenheter. Av
de 177 som totalt sett blev obehöriga 2019 var det 28 som tillhörde denna kategori.

Jämförelse med riket, behörighet till gymnasiet för elever med
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Diagrammet ovan visar utländsk bakgrund, födda i Sverige, jämfört med genomsnittet för alla de
kommunala grundskolorna i riket. Det visar att den nedgång i resultat som skett för elever som är
födda i Sverige, med utländsk bakgrund inte skett i riket som helhet. Halmstad har gått från att något
bättre siffror än riket 2017 till att ligga 10 procentenheter under 2019. En dialog med några rektorer
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har förts kring vad som kan ligga bakom detta resultat. En hypotes som lyfts är att det skett en
förskjutning i SvA-resurser och andra stödresurser till de nyanlända eleverna när dessa kom.
Anledningar bakom behöver dock undersökas ytterligare, särskilt med tanke att resultat i riket som
helhet ser annorlunda ut.
Föräldrars utbildningsbakgrund påverkar också behörigheten.

Behörighet till gymnasiet i % uppdelat på föräldrars
utbildningsnivå 2015-2019
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Diagrammet visar att bland elever som har minst en förälder som har eftergymnasial utbildning är
behörigheten till gymnasiet betydligt högre än bland elever som har föräldrar med lägre
utbildningsnivå. 2019 hade 55 procent av eleverna i Halmstads kommunala grundskolor föräldrar
med eftergymnasial utbildning.
Boende- och skolsegregation har en negativ inverkan på resultaten och bidrar till skillnader mellan
olika elevgrupper, skillnader som dessutom verkar öka över tid. Den här tendensen är inte Halmstadspecifik, Skolverkets beräkningar av betydelsen av skolans socioekonomiska sammansättning för
elevens förväntade resultat visar att denna ökat mellan år 2000 och 2015.
Bättre analyser för att möta elevens behov

När elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar deras resultat i allt högre grad, i både Halmstad
och nationellt, blir det desto viktigare att arbeta med undervisningens innehåll och kvalitet. Flera
rektorer lyfter också dialog fram att många skolor kan behöva fortsätta att utveckla sitt arbete med att
analysera den enskilde elevens behov och vad i undervisningen/verksamheten som bidrar till lärande
för just den eleven. Då blir det ännu viktigare att hela tiden utvärdera undervisningen och
verksamheten utifrån de faktorer som läraren, skolan eller huvudmannen faktiskt kan påverka för att
kompensera för elevernas olika bakgrunder. Huvudman bör ta ansvar för att skapa forum där rektorer
kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och reflektera kring frågor som relaterar till forskning och
beprövad erfarenhet tillsammans (Skolinspektionen, 2019). Befintliga mötesforum behöver därför
fortsatt utvecklas för att stödja ett sådant lärande.
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Genomsnittligt meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 blev 2019 222,2 (17 ämnen). Det är en minskning med 3,3 poäng
i jämförelse med 2018. Under 2019 uppmärksammas därmed sänkta resultat både i meritvärde och
behörighet till gymnasiet.
Det genomsnittliga meritvärdet i Halmstad ligger i år under genomsnittet för både rikets kommunala
skolor och rikets samtliga skolor. Det är en förändring från föregående år då Halmstad lågt något över
genomsnittet för rikets kommunala skolor. Från 2014 och framåt har Halmstads grundskolors resultat
vartannat år legat över genomsnittet för samtliga kommunala skolor och vartannat åt legat under.
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Det finns stora skillnader mellan skolor inom barn- och ungdomsförvaltningen gällande genomsnittligt
meritvärde. Årets resultat innebär att skillnaderna ökat mellan skolor som har högst respektive lägst
meritvärde och skillnaden utgör nu av 62,6 poäng. Av 11 skolor är det 5 skolor som höjer sitt meritvärde
från föregående år och sex skolor som sänker sitt.
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I diagrammet ovan kan vi se att meritvärdet i Halmstad har gått upp och ned mellan åren. Efter en
inledande stabil fas ökade spridningen mellan skolorna efter 2016, och är en trend som hållit i sig till
2019 (med vissa årsvisa variationer). Det är således samma mönster som syntes när skolornas resultat
beräknas utifrån det socioekonomiska indexet, vilket inte är så förvånande eftersom det normalt sett
finns en hög korrelation mellan elevernas socioekonomiska förutsättningar och skolresultat.
Totalt sett har det skett en ökning av det genomsnittliga meritvärdet från 210,9 poäng 2015 till 222,2
poäng 2019. Detta trots att behörigheten till gymnasiet minskat från 86,2 procent till 80,8 procent
under samma tid.
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Ovanstående diagram visar genomsnittligt meritvärde redovisat per kvintil - dvs. genomsnittligt
meritvärde för den femtedel av eleverna med lägst poäng (kvintil 1), näst lägst poäng (kvintil 2), högst
poäng (kvintil 3), näst högst poäng (kvintil 4) samt poäng för mittengrupp (kvintil 5). Skillnaderna
mellan Halmstads hög- och lågpresterande elever är stor. Däremot har både högpresterande elevers
resultat och elever med lägre resultat ökat det genomsnittliga meritvärdet fram till 2019. Därefter sker
en sänkning för så väl de elever med högst som lägst meritvärde.
En förklaring till ett ökat genomsnittligt meritvärde kan vara att en allt större andel elever får betygen
A och B och att den ökningen syns i samtliga ämnen, om än i varierande omfattning. En annan
förklaring kan vara att elevernas kunskapsnivå har ökat, det är dock mindre sannolikt att det har skett
en sådan stor förändring på så kort tid. Det är mer sannolikt, vilket stöds av Skolverket att
betygssättningen utifrån elevernas kunskapsnivå har förändrats utifrån utgångspunkter:
•
•

Betygsättningen var restriktiv när betygssystemet A till F infördes 2013.
Betygssättningen är idag mer generös (Skolverk, 2014).

Hänsyn gällande det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 bör också tas till att det finns förändringar över
tid gällande den elevgrupp som mäts.
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Nedanstående tabell ger en bild över hur måluppfyllelsen skiljer sig åt mellan olika ämnen och hur de
olika betygsstegen är fördelade i årskurs 9. I högerkolumnen synliggörs också siffror över lärares
behörighet i ämnet.

Ämne
Bild
Biologi

A%

B%

C%

D%

E%

Anpassad
Streck % studiegång %

F %

13,3

16,5

28,5

18,6

17,0

3,9

0,6

1,6

9,1

12,9

20,6

19,2

24,9

10,3

0,5

2,6

16,0

19,9

26,9

15,2

10,8

10,2

0,3

0,6

7,7

13,0

21,3

19,4

24,2

10,1

0,8

3,6

Geografi

13,0

17,3

25,2

16,1

17,3

8,9

0,8

1,4
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18,8

26,0

24,8

12,4

9,4

6,7

0,9

1,0
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18,6
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0,4

1,2
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1,0

4,1
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8,0

11,0

16,5

17,4

33,3

12,9

0,6

0,2

Musik

15,6

22,4

25,5

16,7

13,4

3,9

1,1

1,4
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10,9

14,6

25,7

18,4

19,2

8,7

0,9

1,6
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13,7

18,6

24,6

15,7

16,4

9,2

0,3

1,5
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9,1
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1,0
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Källa: Extens och Skolverket

Totalt sett är det vanligaste betyget ett C, även om det finns variationer mellan ämnena. Störst andel
A finns i idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap och engelska. Störst andel F finns i svenska
som andraspråk och matematik. Bland eleverna som har en anpassad studiegång är det vanligast att
kemi och fysik anpassas bort.
Lägst måluppfyllelse i svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk (SvA) är det ämne där minst andel elever når minst godtagbara kunskaper/E
eller högre som tabellen ovan visar. I åk 9 hade ca 45 procent av eleverna som läste ämnet ett F eller
streck. Totalt sett läste 1635 elever SvA läsåret 2018/2019. Det motsvarade 15,5 procent av eleverna i
grundskolan.
Svenska som andraspråkselever har olika skolbakgrund, språk och förkunskaper vilket gör det svårt
att generalisera resultaten eftersom underlaget kan vara olika från år till år. En grupp elever som läser
SvA är mer föränderlig än andra undervisningsgrupper till exempel på grund av att de eleverna oftare
har tillfälliga boenden eller kommit nya till svensk skola i olika åldrar (Kaya, 2016). Grupperna
innehåller ofta såväl nyanlända elever som svenskfödda elever med annat modersmål.
Fördelning av andelen elever som läser SvA ser mycket olika ut på skolorna. Störst andel av elever
som läser SvA finns på Andersberskolan där 67 procent av eleverna läser ämnet och minst andel på
Kvibilleskolan där ingen av eleverna läser ämnet. Diagrammet nedan visar fördelningen i Halmstad.
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Behörigheten bland lärarna som undervisar i SvA är låg. Av andelen heltidstjänster som undervisade i
SvA 2018 var endast 49,5 procent behöriga. Det kan jämföras med svenska där 85,2 procent var
behöriga. Det finns också en skillnad mellan skolorna gällande om de har behöriga lärare i svenska
som andraspråk eller inte. På Andersbergsskolan där 67 procent av eleverna läser SvA så låg
exempelvis behörigheten i ämnet på ca 30 procent medan på Fyllingeskolan var det 100 procent.
Forsknings- och utvecklingsavdelningen har under 2019 gjort en uppföljning av undervisningen i
SvA. I uppföljningen framkommer att organisationen av SvA-undervisningen ser olika ut på skolorna.
På vissa skolor undervisas eleverna i rena SvA-grupper och på andra skolor undervisas eleverna
integrerat i svenskundervisningen. Den sistnämnda formen ställer höga krav på läraren på så sätt att
hen ska undervisa enligt två kursplaner med olika innehåll samtidigt. Det finns en risk att eleverna får
undervisning i svenska och endast bedöms mot kunskapskraven i svenska som andraspråk. Med
andra ord finns det en risk att eleven inte får den undervisning det enligt skollagen har rätt till. Det
kan i sin tur leda till att eleverna missar att få med sig språkets bas. Effekterna kan då bli att eleven
intar en passiv roll, blir mindre delaktig och isoleras eftersom hen inte vågar utrycka sig ett stort
sammanhang eller får för enkla uppgifter (Nationellt centrum för svenska som andraspråk, 2014).
Vilket i sin tur påverkar måluppfyllelsen i andra ämnen.
Uppföljningen visar att statusen på ämnet behöver höjas, många elever, kollegor och framförallt
föräldrar ser SvA som ett stödämne som inte är likvärdigt andra skolämnen. Många lärare upplever att
det saknas kunskap om vilken funktion ämnet SvA fyller. Det leder i många fall till att
högpresterande elever istället har svenskundervisning. Uppföljningen visar vidare att på flera skolor
går de mest nyanlända eleverna i väg från klassrummet med en lärare i SvA och de som kommit
längre i sin språkutveckling undervisas i svenska. Det är viktigt att utmana de elever som ligger på en
hög språklig nivå men som fortfarande har luckor i sin bas och utbyggnad, istället för att bedöma dem
enligt svenskans kursplan. Det kan förklara delar av de dåliga resultaten som vi kan se inom SvA.
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På de skolor där man valt att organisera undervisningen i renodlade SvA-grupper har man med större
säkerhet kunnat följa upp och analysera resultaten i ämnet. Då är det lättare för personalen i den egna
undervisningsgruppen att ansvara och bedriva ett kvalitetsarbete för den grupp man själv undervisar i.
Det är svårare på skolor där det är få elever som undervisas i ämnet och läser SvA integrerat med
svenska.
Låg måluppfyllelse i matematik
Förutom svenska som andraspråk (SvA) är matematik det ämne med störst andel F.

Underkända betyg i Ma 2015-2019 i %, jämfört med riket
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Diagrammet visar att Halmstad ligger något över genomsnittet bland kommunerna i Sverige gällande
andelen elever som har underkända betyg i matematik. Samtidigt är skillnaden inte särskilt stor sedan
2017, vilket pekar på att låg måluppfyllelse i matematik är ett nationellt problem. Det kan finnas
många olika orsaker till att just matematikämnet är en särskild utmaning vad gäller
kunskapsresultaten. I samtal med rektorer lyfts flera tänkbara förklaringar fram. En är att matematik
är ett ämne där ny kunskap hela tiden bygger på tidigare kunskaper i ämnet. När elever saknar
grundläggande förståelse kring matematik är det därmed svårt att utveckla nya kunskaper i ämnet utan
att först fylla dessa kunskapsluckor. Det kan ofta finnas en självbild hos eleverna vad gäller ämnet att
”man inte kan matte” och att ”matte är svårt”, vilket kan utgöra ett hinder för elevernas vidare
kunskapsinhämtning i ämnet. Det är därmed viktigt för skolorna att arbeta med att bryta denna
inställning.
Skolverket lyfter att lärarna i de yngre åldrarna som undervisar i matematik har oftast inte haft
matematikämnet som huvudfokus under sin utbildning. Det kan delvis hänga ihop med att
lärarutbildningen förändrats över tid, dess varierande krav på vilka ämnen eller inriktningar som ingår
i en examen riskerar att medföra att behörighet och ämneskompetens inte alltid sammanfaller, men
det kan också påverkas av hur skolan organiserar undervisningen i matematik, om den exempelvis ges
av en klasslärare eller en ämneslärare.
Ämneskunskapen är avgörande för att en lärare ska kunna sätta upp ämnesspecifika lärmål utifrån
målen i kursplanen och för att använda det som en uppföljning av sin egen undervisning.
Ämneskunskapen behövs också för att kunna ringa in elevens behov och eventuella kunskapsluckor.
Både årets och tidigare års lägesbedömning lyfter olika förklaringar till varför måluppfyllelsen i
matematik är låg. Förvaltningen behöver förstå mer om hur skolornas undervisning i matematik ser ut
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och vad som är avgörande för goda resultat. Genom att testa olika hypoteser kan förvaltningen
komma närmare lösningen för hur elevernas matematikresultat kan höjas, vilket på sikt också kan leda
till att även andelen elever med gymnasiebehörighet ökar.
Skillnader i resultat mellan flickor och pojkar
Flickor har generellt bättre skolresultat än pojkar såväl i Halmstad som nationellt. Skillnaderna i
gymnasiebehörighet är ungefär lika stora som föregående läsår, cirka fem procentenheter. Sett till
genomsnittligt meritvärde har skillnaden minskat från i fjol, från 33,5 till 27,7 meritvärdespoäng.
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I åk 9 var andelen behöriga elever högre bland flickor än pojkar. 84,9 procent respektive 77,2 procent.
Båda siffrorna är lägre än 2018, men pojkarnas resultat har sjunkit mer än tjejernas, 2,5
procentenheter jämfört med 0,3 procentenheter. En större andel av flickorna än pojkarna har godkänt
i samtliga ämnen utom i idrott och hälsa, där en större andel pojkar nått godkänt.
Elever i behov av stöd

Andelen elever med "Insats krävs" i Unikum, per ämne och årskurs 2019
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Om eleven bedöms vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska det i Unikum göras en
bedömning att ”Insats krävs”. Diagrammet ovan visar andelen elever som har ”Insats krävs” i fyra
ämnen i respektive årskurs. Förvaltningen saknar underlag för att kunna analysera anledningen till att
andelen elever med insats krävs ökar i ämnen som matematik och engelska i grundskolans senare år.
Det kan bero på att stödbehovet är större i de senare årskurserna. Men det kan också vara ett tecken
på att skolorna inte upptäcker elever i behov av särskilt stöd eller väntar med att sätta in särskilt stöd
trots att behovet är känt. Trenden med att fler elever får stöd i de senare årskurserna har sett likadan
ut sedan Skolverket började samla in statistik om stödåtgärder.
Utifrån hanterade Skolinspektionsärenden gällande anmälningsärenden om särskilt stöd har också
återkommande brister identifierats. De brister som framkommit vid genomgång av ärenden är bland
annat att:
•
•
•

•
•

utredning av elevens behov av särskilt stöd inte påbörjas skyndsamt
åtgärder i åtgärdsprogrammen inte hänger ihop med utredningen.
uppföljning och utvärdering inte är tillräckligt strukturerad vad gäller tidsperiod för stödet (ett
sådant exempel kan vara placering i särskild undervisningsgrupp, som ska vara en ingripande
åtgärd under begränsad tid ett annat beslut om anpassad studiegång).
beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram inte har tagits i formell bemärkelse
en och samma åtgärd löper på under lång tid utan resultat.

Från och med den 1 juli 2019 började nya bestämmelser i skollagen gälla för tidiga stödinsatser, den
så kallade Läsa-, skriva- och räknagarantin. Garantin innebär bland annat att läraren via
bedömningsstöden kan få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Vid en sådan indikation ska läraren göra en särskild bedömning i samråd med personal med
specialpedagogisk kompetens om insatser behöver sättas in. Att eleverna i bedömningsstödet i åk 1
och 2 inte uppnår den nivå som de ska i respektive årskurs borde vara en sådan indikation. Om
eleven bedöms vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska det markeras i Unikum med
insats krävs. Vid en jämförelse mellan resultaten i bedömningsstöden i Sv/SvA och Ma och andelen
elever som har insats krävs finns dock en skillnad.
Årskurs
1
2

Ej uppnått
Insats krävs i Sv
Ej uppnått
Insats krävs i Ma
kravnivå åk Sv
kravnivån i Ma
9%
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13 %

Källa: Extens och Unikum

I tabellen synliggörs att det i åk 1 är ungefär lika stor andel elever som ej uppnått kravnivån i svenska
som har fått insats krävs i Unikum i samma ämne. I svenska i åk 2 är det dock nästan dubbelt så stor
andel som bedöms att inte nå kravnivån för åk 2 som fått insats krävs i Unikum. Gällande matematik
syns skillnaden redan i åk 1 med en skillnad på 7 procentenheter mellan andelen som bedöms ej nå
kravnivån och andelen som fått insats krävs. Skillnaden kvarstår sedan i åk 2. Det kan finnas flera
olika anledningar bakom denna differens. En skulle kunna vara att på vissa skolor så finns det vissa
avstämningsdatum för när bedömningar i Unikum ska göras. Om det går en längre tid från att
bedömningsstödet är genomfört tills dessa att en ny bedömning görs i Unikum så kan elevernas
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kunskaper möjligen utvecklas så att skolan inte längre bedömer att eleven har behov av extra
anpassningar och särskilt stöd.
Denna fråga problematiserades denna med flera lågstadierektorer i november. Dessa lyfte att det finns
ett behov av att utveckla bedömarkompetensen ute på skolorna. Någon lyfte också att mycket stöd i
klassrummen som inte dokumenteras i Unikum. Förvaltningen bedömer att det finns ett vidare behov
att arbeta med implementeringen och intentionerna bakom den nya Läsa-, skriva- och räknagarantin i
verksamheten.
Nyanlända
I slutet av vårterminen 2019 var andelen nyanlända elever i åk 1–9 847 stycken (8 procent av alla
elever i barn- och ungdomsförvaltningen). Andelen nyanlända som påbörjar sin skolgång på någon av
skolorna minskar läsåret 2018/2019. Nedanstående bild visar antal nyanlända elever anlända de
senaste 2 åren, de senaste 4 åren och de senaste 6 åren och hur dessa är fördelade per skolan.
Diagrammet visar att en stor andel av de nyanlända eleverna har fördelats på ett mindre antal skolor.
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Nyanlända elever omfattas av samma kunskapskrav som övriga elever. Men deras förutsättningar att
klara kunskapskraven skiljer sig från elever som inte är nyanlända på grund av kunskaper i svenska
och ofta även skolbakgrund. Det är därför viktigt att följa upp kunskapsresultaten inklusive och
exklusive nyanlända elever.
I Skolverkets lägesbedömning 2017 skrivs det fram att det inte är ovanligt att utbildningen för
nyanlända elever hamnar vid sidan av både huvudmännens och skolornas ordinarie arbete.
Utbildningen för nyanlända ingår inte alltid i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket enligt Skolverket
begränsar möjligheterna till skolutveckling.
Huvudmannen påbörjade uppföljning av nyanlända 2016 och i jämförelse med tidigare års
uppföljningar syns i år en tydligare riktning mot att skolor uttalar sig om undervisningens påverkan på
elevernas progression istället för att som tidigare beskriva elevens individuella förutsättningar för att
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utveckla progression inom de undersökta ämnena. Även i skolornas framskrivna utvecklingsområden
syns en mer stringent koppling från analys till valda utvecklingsområden än tidigare år. Det finns dock
fortfarande en stor variation i vad skolor redovisar angående de nyanlända elevernas progression och
lärande samt hur den skolövergripande analysen skrivs fram. Nyanlända elever är en grupp som är
svår att jämföra över tid och med varandra på såväl huvudmanna- som enhetsnivå.
Resultat av särskild uppföljning av nyanlända

I uppföljningen av nyanlända har fokus varit att följa ämnena matematik, historia/SO (åk 1-3), slöjd
samt svenska som andraspråk. I skolornas uppföljningar av nyanlända har endast nyanlända elevers
kunskapsprogression analyserats utifrån de elever som undervisats på samma skola under de senaste
två läsåren. I huvudmannens uppföljning har de nyanlända eleverna i åk 3 (56 st), 6 (55 st) och 9 (55
st) som har bedömningar i Unikum (åk 3 och 6) samt betyg (åk 9) vt-18 samt vt-19 i ämnena historia
(SO åk 3), matematik, slöjd samt svenska som andraspråk följts upp.
Uppföljningen av elevresultat i åk 3, 6 och 9 (i ovanstående ämnen) visar, precis som föregående år,
att slöjd är det ämne som flest elever når godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper i medan svenska
som andraspråk är det ämne som minst antal elever når godtagbara kunskaper i. I skolornas analyser
skrevs det föregående år fram att en framgångsfaktor var ”att ju yngre eleven är när den börjar i skolan desto
större möjligheter att nå godtagbara kunskaper eller mer”. Detta konstaterande lyfts väsentligt färre gånger i
årets skolanalyser. I föregående års uppföljning skrevs även följande fram: ”Sammanställningen av
resultaten visar också att om en elev når godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper i svenska som andraspråk
generar det oftast i betyg och en tydligare progression i övriga ämnen, vilket också skrivs fram i flertalet uppföljningar.”
Samma mönster kan urskiljas även i år.
I uppföljningen skriver skolor fram framgångsfaktorer på struktur-, process- och individnivå. Fokus
har i år förflyttats från individ- till processnivå med undervisningens roll i fokus. Framför allt är det
utifrån tre områden som framgångsfaktorerna lyfts på processnivå; studiehandledning, modersmålets
betydelse för lärandet samt att eleven är integrerad i ordinarie undervisning.

Exempel från skolor:
•

•

”Vi har använt bilder och ord i större utsträckning än tidigare och i stället för att skriva och använda orden så har vi
pratat med eleverna och haft bilder och ord till hjälp. Hur vi använder och jobbar med det ämnesspecifika språket är helt
avgörande på vilka resultat de eleverna visar upp när det gäller hur man förklarar och beskriver processer.”
”Att vi ser en progression i flera ämnen ser vi beror på samarbetet mellan mentorer, språkstödjare och SvA
undervisning. Att språkstödjare följer med ut i klassundervisningen och efter genomgång förklarat ord och begrepp, för
att försäkra sig om att eleverna tillägnat sig undervisningen, är framgångsrikt.”

Det skrivs även fram att det är elevernas kunskaper i svenska som avgör om eleven kan inte
tillgodogöra sig undervisningen i övriga ämnen.

Exempel från skola:
•

”Användandet och arbetet med det ämnesspecifika språket är avgörande på vilket resultat eleverna visar upp
när det gäller hur man förklarar och beskriver processer”

Det är få skolor som hänvisar till elevers progression inom bedömningssteget ej godkänt eller betyget
F. Det synliggörs inte heller i skolornas analyser i tillräckligt stor utsträckning vad eleverna inte klarar
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av för att nå godtagbara kunskaper/E. Det går inte utifrån de underlag som finns tillgängliga idag att
läsa ut om de elever som inte når godtagbara kunskaper/F ändå har en progression i sin
språkutveckling, eller inom ämnet. Skolor hänvisar i sina analyser i stort sett endast till elevers
bedömningar i Unikum och/eller betyg. Endast enstaka skolor hänvisar till annan dokumentation för
att beskriva elevers progression eller orsaker bakom att elever inte når godtagbara kunskaper/E.
Slutsatser utifrån uppföljning

I skolornas uppföljningar av nyanländas kunskapsprogression beskrivs i stort sett inte orsakerna, eller
antaganden om orsaker bakom elevernas resultat. Om skolan inte vet vad som är orsaken bakom
elevers resultat i exempelvis ämnet svenska som andraspråk blir det svårare att sätta in ”rätt” insatser.
Det blir skillnad på insatsens karaktär om den identifierade orsaken ligger i att eleven inte har
tillräckliga kunskaper i läsförståelsestrategier eller om det identifierade orsaken handlar om att lärare
som undervisar i svenska som andraspråk inte har utbildning i/tillräckliga kunskaper om
andraspråkutveckling. Detsamma gäller huvudmannens insatser. Om huvudmannen inte vet vad
orsakerna är bakom de nyanländas resultat kan inte huvudmannen stödja verksamheten utifrån de
identifierade behoven. Huvudmannen behöver fortsätta undersöka orsakerna bakom elevernas
måluppfyllelse. Framför allt bör fokus ligga på undervisningen i svenska som andraspråk med låg
andel som når godtagbara kunskaper samtidigt som det är det ämnet som är nyckeln för att nå
godtagbara kunskaper eller mer i övriga ämnen

Skolnärvaro
En av grunderna för måluppfyllelse är närvaro på lektionerna. Elever som inte är närvarande i skolan
löper stor risk att inte klara kunskapskraven, vilket får negativa konsekvenser både för individen och
för samhället. Elevnärvaroprocessen som förvaltningen identifierat består av tre områden:
förutsättningar för huvudmannens systematiska närvarouppföljning, huvudmannens
skolpliktsbevakning och skolornas behov av stöd i det systematiska kvalitetsarbetet för ökad närvaro.
Grundläggande i skolans arbete för ökad elevnärvaro är det främjande arbetet, det vill säga att sätta in
insatser innan frånvaron blir ett problem för eleven.
Skolans relation med eleverna och samverkan med vårdnadshavarna har stor betydelse för att främja
elevernas närvaro i skolan. Den 1 juli 2018 ändrades skollagen och alla rektorer fick en skyldighet att
anmäla till huvudman när skolan inlett en utredning om upprepad eller längre frånvaro. Mot
bakgrund av lagändringen reviderades barn- och ungdomsförvaltningens rutiner och den
inrapportering som tidigare skett till huvudman gällande 20 procent och 100 procent frånvaro samt
annan problematisk frånvaro togs bort. Det är rektor som ska göra bedömningen om när en
utredning ska inledas men utöver det finns en rekommendation i Halmstad.
Mot bakgrund av att det varit en otydlighet kopplat till vad skolorna anmält till huvudman går det inte
att presentera någon tillförlitlig statistik gällande antalet anmälningar till huvudman. Förvaltningen ser
dock att flera skolor har problem med elever som inte kommer till skolan och att det finns flera fall av
elever som är hemma på heltid.
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Grundsärskolans måluppfyllelse
Under våren 2019 har Kvalitetsavdelningen tillsammans med verksamhetssamordnaren för
grundskolorna genomfört kvalitetsbesök på fyra grundsärskolor. Utifrån grundsärskolornas
systematiska kvalitetsarbete har även rektorerna för grundsärskolorna identifierat ett antal
gemensamma utmaningar.
Kunskapsbedömning och måluppfyllelse
I förra årets analys framkom att lärare uttryckte att det finns flera områden där de upplevde en
osäkerhet gällande kunskapsbedömning. Ett område var kartläggning av elevernas kunskapsutveckling
och måluppfyllelse. Att ta reda på vad en elev kan och hur utvecklingen ser ut över tid, upplevdes
svårt, särskilt när det handlar om elever som det är svårt att kommunicera med.
Läs- och matematiklyft har gett pedagogerna möjlighet till kollegialt och kollaborativt lärande och
därigenom insyn i varandras praktik. Med detta blev det tydligt att likvärdigheten inom
grundsärskolorna i Halmstads kommun behövde stärkas. För att möta detta avsatte skolorna
gemensam tid för sin personal för kompetensutveckling i bedömning. Den har fortsatt under hösten
2019 och ska utvärderad när den är avslutad.
Unikum är även det ett område som behöver utvecklas vidare inom grundsärskolan. De olika
enheterna har kommit olika långt i att använda det som verktyg för pedagogisk dokumentation, och
även här lyfts frågan kring likvärdighet. Vid kvalitetsbesöken framkom att det på någon enhet
förekommer en viss förvirring om vad av en elevs IUP som dokumenteras i Unikum och vad som
dokumenteras på annat ställe.
Extra anpassningar och särskilt stöd
De kvalitetsbesök som genomfördes på alla grundsärskolorna under våren 2019 visar att eleverna
möter väl anpassade lärmiljöer. Pedagogerna ser till att individanpassa för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för elevens lärande. I likhet med besöken 2018 framkom det dock i alla
intervjuer att personalen upplever det som svårt att avgöra vad extra anpassningar och särskilt stöd
innebär i grundsärskolan. I en verksamhet som alltid arbetar väldigt individualiserat upplevs det som
svårt att avgöra när en insats är ordinarie undervisning, extra anpassningar eller särskilt stöd. Frågan
upplevs som komplex också utifrån att på en skola med förhållandevis stora klasser kan 1-1undervisning bli ett särskilt stöd, medan det på en annan skola nästan uteslutande förekommer 1-1undervisning, och där skulle gruppundervisning med syfte att utmana till interagerande och
kollaborativt lärande elever emellan kanske vara ett särskilt stöd. En ytterligare försvårande
problematik är att det finns olika sätt att arbeta med IUP på de olika skolorna. Någon skola bryter inte
ned målen i läroplanen till att bli individuella mål för eleven, utan arbetar endast på gruppnivå. Det ger
olika förutsättningar att bedöma vad som är extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns därmed ett
gemensamt behov av att utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, men det behöver
ske utifrån de olika förutsättningar som finns på grundsärskolorna.
Elevassistenter och resurspedagoger
Ett område som lyftes 2018 var elevassistenternas pedagogiska uppdrag. Undervisningen planeras och
följs upp av behöriga lärare (och i vissa fall även resurspedagoger), men genomförs av såväl lärare som
resurspedagoger och elevassistenter. Detta är en nödvändighet då mycket av arbetsmomenten sker 1-1
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(eller ett fåtal elever per vuxen). På samtliga enheter framkom det 2018 att elevassistenter ofta hade
mer fokus på att göra färdigt arbetsmomentet än elevens lärande och utveckling. Det förekom att
elevassistent genomför arbetsmoment istället för elev, innan eleven hunnit ”landa” i
lärandesituationen. Det fanns också en benägenhet att snabbt backa tillbaka till det mer bekanta och
väl inövade när eleverna reagerar på en ny utmaning, istället för att anpassa utmaningen till en nivå
som fortfarande ligger inom den proximala utvecklingszonen, men där eleven kan känna sig mer
trygg. I intervjuerna med personal under kvalitetsbesöken framkom att personalen upplevde att detta
var något som man arbetat under läsåret och att det blivit bättre. Genom observationerna kan dock
konstateras att arbetet inte kan ses som avklarat. Under året har det dessutom funnits ett arbete med
att klargöra en skillnaderna i uppdrag mellan en elevassistent och en resurspedagog. Rektorerna
upplever att det nu finns en tydlighet i skillnaden mellan uppdragen.
Kvalitet i fritidshemmet
Även detta område berör flera av våra verksamheter. Förutsättningarna för fritidshem inom
grundsärskolan ser olika ut och behöver ses över generellt. I hög utsträckning är det elevassistenter
utan pedagogisk bakgrund som bedriver fritidshem inom grundsärskolan. Några enheter har
pedagogiska planeringar att följa, men generellt sett behöver fritidshemmen gå från en verksamhet av
tillsyn och aktiviteter till undervisning och lärande. För att möjliggöra detta behöver de pedagogiska
planeringarna utvecklas.
En ytterligare dimension är att det är troligt att barn- och ungdomsförvaltningen kommer ta över
ansvaret för korttidstillsyn enligt LSS (för del elever som behöver tillsyn även efter att de inte längre
har rätt till fritidshem på grund av sin ålder) läsåret 2019/2020. Detta innebär en ny verksamhet för
förvaltningen och under detta läsår behöver förberedelser för detta arbete ske.
Vidare finns ett behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmen på
grundsärskolorna.
Studiehandledning på modersmålet
I lärgruppens analys framkom att det idag finns elever inom grundsärskolan som har rätt till
studiehandledning på modersmålet, men som inte får det. Eleverna ska få det stöd som de har rätt till.
Att genomföra studiehandledning inom grundsärskolan kan dock innebära andra utmaningar än att
göra det i grundskolan. Studiehandledarna kan själva behöva handledning i att arbeta med
grundsärskoleelever.

Fritidshemmets måluppfyllelse
För tredje året i rad följer huvudmannen upp måluppfyllelsen vid kommunens 28 fritidshem. I det
obligatoriska stödverktyget har samma kriterier använts för stöd vid bedömning, som vid de två
tidigare uppföljningarna. Nytt för i år har varit att varje enhet i sin verksamhetsrapport själva markerat
sin egen bedömning av kvalitet och måluppfyllelse för de olika kriterierna. Resultat efterfrågas inom
följande områden: ”Systematiskt kvalitetsarbete”, ”Fritidshemmets uppdrag” och ”Varierande
innehåll och arbetsformer”.
Jämfört med 2017, då rektorerna beskrev sitt arbete, är det i år ett större antal som skriver fram en
bedömning av verksamhetens kvalitet. Cirka hälften av bedömningarna som genomförts uttrycks med
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eget formulerade kriterier eller kriterier från självskattningarna. Det har bidragit till att huvudmannen i
dessa fall fått anpassa bedömningen till de gemensamma bedömningskriterierna. För enstaka fritidshem har det saknats underlag för att kunna göra en bedömning av ett eller flera uppföljningsområden.
Sammanfattande resultatbild
För att synliggöra progressionen jämförs årets resultat med det för 2017 och 2018.
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Källa: Skolornas verksamhetsrapporter

Resultat och variation på huvudmannanivå
Tabellen synliggör resultat på huvudmannanivå vilket visar en tydlig och stadig progression för
samtliga tre uppföljningsområden. På den enskilda enheten framgår dock inte alltid progressionen lika
tydligt. Enskilda enheter har i år, inom enstaka kriterier, bedömt en lägre grad av måluppfyllelse än
tidigare, vilket inte går att utläsa av tabellen ovan.
Orsaken till enstaka lägre bedömningar kan dels bero på brister i likvärdigheten inom ett fritidshem,
att vissa avdelningar uppvisar progression och andra inte och det resultat som enheten redovisar i
verksamhetsrapporten är ett sammanfattande resultat av samtliga avdelningar på fritidshemmet. Det
finns även anledning att anta att orsaken skulle kunna bero på att några enheter i år gjort en strängare
bedömning än tidigare eftersom verksamhetsrapporterna i år generellt uppvisar en mer stringent och
kritisk bedömning av den egna verksamheten, än vad som framgått under 2017-2018. Resultatet
skulle i så fall inte tyda på att dessa enheter uppnått lägre kvalitet i förhållande till kriterierna, snarare
på att bedömningen påverkats av en djupare förståelse av kriteriernas innebörd och ökad förmåga att
granska den egna verksamheten gentemot givna kriterier.
Eftersom kvaliteten på det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett av fokusområdena för
huvudmannens uppföljning bör faktorer som en tydligare och mer stringent analys och bedömning
jämte ökad överensstämmelse mellan identifierade problem och kommande utvecklingsområden,
vilket går att utläsa i årets verksamhetsrapporter, även ses som uttryck för en progression, i detta fall
av fritidshemmens förmåga att systematiskt granska sin egen verksamhet.
I sina verksamhetsrapporter har rektorerna angett faktorer som de upplever lett till utveckling och
framgång på fritidshemmen. Exempel på dessa är:
•
•
•
•
•

Rektor leder ett systematiskt utvecklingsarbete och lärande
Rektor har höga förväntningar och efterfrågar kvalitet
Uthållighet – hållit i samma utvecklingsområde i flera år
Fokus på undervisningsuppdraget
Tydlig ansvarsfördelning mellan utbildad/outbildad personal (vilka som planerar och ansvarar
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•
•

för undervisningen)
Förutsättning för ALL personal att regelbundet delta i olika forum
Tid för planering av undervisningen prioriteras/Varje vecka finns gemensam tid avsatt för
planering

De har också angett faktorer som lett till problem och brister/hindrat utvecklingen av kvalitet. Några
exempel på detta är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stor personalomsättning/nya arbetslag
Brist på utbildad personal
Otydliga förväntningar från rektor på pedagogernas uppdrag
Brister i förståelse av det pedagogiska uppdraget i fritidshemmet
Avsaknad av insats/åtgärd av tidigare identifierade brister
Avsaknad av (svårt rekrytera) behörig/utbildad personal
”Splittrat uppdrag”/personal som arbetar i flera verksamheter (t.ex. resurs i skola +
fritidshemsuppdrag). Alla kan därför inte delta i fritidsplaneringen vilket leder till brister i
samsyn.
Bristfälliga stödstrukturer för uppföljning.

Ovanstående orsaker överensstämmer väl med de orsaker som lyftes fram vid 2018 års uppföljning.
Det råder även stor överensstämmelse mellan av fritidshemmen identifierade framgångsfaktorer och
av skolutvecklingsforskning identifierade faktorer för framgångsrikt utvecklingsarbete. Till listan över
framgångsfaktorer kan möjligen tillägas det faktum att huvudmannen under tre år följt upp samma
avgränsade områden, med ett allt tydligare stöd för kriterier och bedömning av kvalitet, vilket kan
antas ha bidragit till den tydliga progressionen vad gäller stringens i analys och bedömning. Till stöd
för fritidshemmens utveckling har dessutom, av huvudmannen, parallellt bedrivits en stödjande
lärprocess på skolledarnivå, samtidigt som fokus i skolområdenas ledningsgrupper legat på att stödja
och utmana rektorernas systematiska kvalitetsarbete.
Precis som 2018 utgör bristen på utbildad och behörig personal ett av de största hindren för
ytterligare utveckling. Bristen på behörig personal yttrar sig i svårighet att förstå, genomföra och följa
upp en undervisning som överensstämmer med styrdokumenten. Liksom 2018 framstår insatser för
ökad kompetensutveckling vara en av de viktigaste insatserna för att stödja vidare utveckling av
kvaliteten på kommunens fritidshem.
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5. Särskilda uppföljningar
Övergångar
Syftet med uppföljningen var dels att säkerställa att alla verksamhetsområden har övergångsrutiner
dels att undersöka hur rutinerna stödjer en kvalitativ övergång för barn/elever. Ett ytterligare syfte
var att identifiera eventuella förbättringsarbeten på huvudmannanivå.
Samtliga verksamhetsområden har någon form av nedtecknade rutiner för övergång mellan förskola
och förskoleklass. För övergångar inom förskolan, likaså inom grundskolan samt övergångar som
berör fritidshem varierar förekomsten av nedtecknade rutiner väsentligt. Områden med nedtecknade
rutiner har en större samsyn mellan rektorer och mellan rektorer och medarbetare. Övergångarna för
det enskilda barnet eller eleven är dokumenterad i de områden som särskilt granskats.
Det finns en stark organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd, där elevhälsan och särskilt
specialpedagogerna har tydliga roller och bedöms genomföra ett stödjande arbete i samarbete med
övertagande lärare. Inom förskolan är den organisationen inte fullt utvecklad.
Barn/elevers och vårdnadshavare ges utrymme att komma till tals, men få enheter följer upp och
samlar in vårdnadshavares åsikter inför att revidera samverkansformerna. Rektor känner därmed
sällan till barn/elevers och vårdnadshavares åsikter.
Med bakgrund av utvärderingen beslutades att en enhetlig mall ska användas i varje
verksamhetsområde.
Pedagogisk utvecklingstid i förskolan
Den pedagogiska utvecklingstiden regleras i en rutin som utarbetades 2016. Då beslutades att en
kvalitativ uppföljning skulle genomföras 2019.
Den pedagogiska utvecklingstiden har utökats totalt och fått en fastare struktur på grund av rutinen.
Det har påverkat kvaliteten positivt och sänkt personalens stressnivå uppger såväl rektorer som
förskollärare.
Förskollärare har i allmänhet två timmar för att fullgöra sitt ansvar. Rektor har i stor utsträckning
tydliggjort kollektiva befogenheter för förskollärare så som att en utvecklingsgrupp har befogenheter
att fatta beslut, medan tydligheten är inte lika stor vilka befogenheter förskolläraren har i arbetslaget.
Tiden för alla i arbetslaget för planering, dokumentation, uppföljning och utveckling har dock sjunkit
något. Det finns fortfarande förskolor som enbart avsätter så lite som 1,5 timmar/vecka.
Att inrätta planeringsavlösartjänster genom att minska grundbemanningen har varit en av de mest
framgångsrika strategierna menar både rektorer och förskollärare.
Hälften av rektorerna uppger att effektiviseringar kommer att påverka den pedagogiska
utvecklingstidens omfattning. Det finns ett relativt starkt samband mellan dessa och de som inte lagt
ut full tid enligt mål. Effektiviseringar kommer att påverka den pedagogiska utvecklingstiden, och
därmed kvalitet och personalens hälsa negativt.
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6. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet inom barn- och
ungdomsförvaltningen utgår från Skolverkets allmänna råd.
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete 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
genomföra insatser för att utveckla utbildningen.
I det här kapitlet av lägesbedömningen ställs frågan om hur väl det systematiska kvalitetsarbetet
fungerar på huvudmannanivå. För även om det systematiska kvalitetsarbetet aldrig får bli ett mål i sig
självt, är dess funktion av yttersta vikt för ett fungerande förbättringsarbete av utbildningen för
Halmstads barn och elever. I huvudmannens utvecklingsplan för 2019 - 2021 har systematiskt
kvalitetsarbete varit ett av huvudmannens prioriterade områden och detta utvecklingsområde följs
upp i det här kapitlet.
Huvudmannens förmåga att följa upp resultat och måluppfyllelse
De senaste åren har huvudmannen fortlöpande arbetat med att utveckla underlag som synliggör
måluppfyllelse över tid i förskolan, elevers progression över tid och skolbidragsmått, det vill säga mått
som synliggör skolans måluppfyllelse i förhållande till elevernas förutsättningar. Ambitionen har
också varit att i större omfattning belysa resultat som förvaltningen kan påverka i högre grad.
Exempelvis kan det innebära ett större fokus på de tidiga årens resultat än det som genereras i årskurs
9. Ett större fokus i uppföljningen har också riktats mot den variation i strukturella förutsättningar
som råder mellan huvudmannens förskolor och skolor. De senaste åren har uppföljningsverktyg tagits
fram för verksamhetsformer som tidigare saknat grundläggande strukturer för systematiskt
kvalitetsarbete, exempelvis skattningsverktyget för fritidshem och kvalitetsbesök i grundsärskolan.
I takt med att förvaltningen ökar sin uppföljningskompetens ses dock fortsatta utvecklingsområden i
underlagens kvalitet. Ett exempel är att förvaltningen önskar ta fram fler bilder av de strukturella
förutsättningars påverkan på verksamheten. Några exempel är statistik och data kring
personalomsättning och obehörig undervisningstid. För att kunna följa dessa strukturella
förutsättningar krävs idag mycket manuellt administrativt arbete, varav en fortsatt utveckling av
förvaltningens tillgång och kompetens på digitala system måste öka. Förvaltningen kommer under
2020 att ingå i ett kommungemensamt utvecklingsprojekt kring utprovning och implementering av ett
business-intelligent-system.
Huvudmannens stöd till verksamheterna gällande uppföljningsunderlag är under utveckling. I
förskolan behöver ett arbete initieras för att utveckla användandet att de uppföljningsunderlag som
finns framtagna. Här åsyftas främst om och hur självskattningen ska användas på enheten samt de
språkliga och matematiska målbilderna. Dessa uppföljningsunderlag ger också en didaktisk vägledning
framåt.
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Inom skolan pågår ett pilotprojekt där förvaltningen tillsammans med tre utvalda grundskolor i
process tar fram så kallade resultatprofiler. Dessa innehåller tillförlitliga och lättillgängliga
analysunderlag i form av bearbetad statistik. Planen är att samtliga skolor under 2020 med hjälp av
sådana profiler (vilka synliggör viktiga utbildningsresultat) ska få stöd från huvudmannen att ta fram
och sortera bland sina underlag samt underlätta den verksamhetsnära uppföljningen.
Rektors verksamhetsrapport utgör fortfarande en bärande del av huvudmannens uppföljning av
resultaten. Uppföljningar som genomförts bland både rektorer och förvaltningsledning ger bilder av
att verksamhetsrapporten uppfattas tungjobbad och administrativt krävande. Rektorerna upplever
inte att den stödjer arbetet med att utveckla utbildningen lokalt och representanter från huvudmannen
uppfattar inte att den ger det underlag för analys som behövs på huvudmannanivå. På de förskolor
och skolor som har väl utvecklade egna strukturer för lokalt systematiskt kvalitetsarbete upplevs
verksamhetsrapporten som dubbelarbete. På många förskolor och skolor utgör dock
verksamhetsrapporten fortfarande det nav kring vilket rektor följer upp, analyserar och planerar
framtida utvecklingsområden för enheten.
Förskolor och skolors framskrivna utvecklingsområden behöver i ännu högre grad utgöra underlag
för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Detta för förskolor och skolor ska ges bästa
stöd genom förstärkande insatser från huvudmannen. Under läsåret 2020-2021 kommer varje
förskola och skola ta fram en lokal utvecklingsplan. Dessa kommer framåt att bli viktiga underlag för
huvudmannen.
Inom de områden som huvudmannen har ansett sig ha för lite kunskap eller där en utvecklingsinsats
ansetts behövts följas upp extra noga har särskilda uppföljningar genomförts. Utformningen av
uppföljningarna har försökt att ha ett lärande och kunskapsspridande fokus där både huvudmannens
och enheterna ska uppleva uppföljningen i sig bidrar till att utveckla verksamheten. Därför har mer
kvalitativa uppföljningar som exempelvis fokusgruppssamtal, elev- och personalintervjuer i högre
grad kompletterat mer kvantitativa underlag som enkäter.
Den sammantagna bedömningen är att huvudmannen har stärkt sin uppföljningskompetens avsevärt
de senaste åren. Samtidigt finns bilder av att huvudmannen följer upp för mycket samtidigt.
Ledningsgruppen signalerar att man inte hinner agera på alla underlag. Istället för underlag på nya
områden behövs en bättre uppföljning av de insatser som faktiskt genomförts.
Huvudmannens förmåga att analysera och bedöma utvecklingsbehov
Analys på huvudmannanivå har historiskt fokuserat på förskolor och skolors måluppfyllelse och deras
förmåga att lokalt analysera utbildningen. Ett medvetet arbete har startat med att förskjuta
huvudmannens analys mot att i högre grad försöka förstå huvudmannens särskilda ansvar i styrkedjan
som mer handlar om arbetet för ökad likvärdighet och förmåga att kompensera för skillnader i
förutsättningar hos barn och elever. För att genomföra denna analys krävs mer gemensamma
analysaktiviteter. En förskjutning behöver ske från analys i olika grupperingar till en mer samverkande
analys där olika delar och nivåer i skolans styrkedja möts för att förstå orsakerna till
utbildningsresultateten. I huvudmannens analys behöver kompetenser inom styrning och ledning,
ekonomi, HR-utveckling och lokalplanering i högre grad samverka med representanter från
verksamheten för att förstå sambanden mellan strukturella förutsättningar, processer och resultat.
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Ett exempel på hur dialog och analys av resultat har stärkts det senaste året är att den här
lägesbedömningen i ett tidigare skede varit föremål för dialog tillsammans med rektorer och inom
förvaltningsledningen. Lägesbedömningen har under året också gjorts till ett viktigare underlag för
den politiska nämnden där den hjälpt huvudmannen att sätta mål och göra prioriteringar.
Förvaltningen behöver fortsatt stödja utvecklingsarbetet kring analys av måluppfyllelse på enhetsnivå
genom att skapa stöd och strukturer som ersätter verksamhetsrapporten. Ansvaret för lokal analys i
det systematiska kvalitetsarbetet ligger enligt skollag på rektor och utifrån givna ramar från
huvudmannen bör det finnas en stor frihet i metod för genomförandet inom detta ansvar. Skolverkets
allmänna råd säger dock samtidigt att det finns fördelar med en gemensam struktur i kvalitetsarbetet
på alla nivåer inom en huvudmans organisation. Omsättning av rektorer och relativt lägre erfarenhet
hos nyblivna rektorer är andra förutsättningar som talar för att behovet av att stödjande strukturer.
Huvudmannens förmåga att planera förbättringsinsatser
Huvudmannen har under 2019 planerat aktiviteter i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan
och förvaltningens utvecklingsplan. Förenklat kan det uttryckas som att styrningen har varit uppdelad
i två stuprör (nationell respektive kommunal styrning). Uppföljningar visar att styrningen varit otydlig
för verksamheten. Målen för verksamheten har inte varit kända. Anledningarna till detta är flera.
Styrningen i två stuprör har skapat ett för stort antal mål och utvecklingsområden som inte i
tillräckligt hög grad hunnits med att dialogiseras tillsammans med verksamheten.
I arbetet med barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020 - 2022 har det funnits en ambition
att koppla samman den nationella statliga styrningen och den kommunala och tydliggöra relationen
mellan dessa båda.
Denna ambition sammanfattas i en ny styrmodell som innebär ett ökat och tydligare samarbete samt
dialog mellan nämnd och förvaltning i styrprocessen. En gemensam styrmodell innebär en önskvärd
helhet i styrkedjan för nämnden, samt att verksamhetens resultat tydligare ligger till grund för
prioritering av målen. Skolverkets kartläggningar av skolhuvudmäns styrning har visat att den
viktigaste framgångsfaktor är när de kommunala skolpolitikerna eller den fristående skolans styrelse är
kunnig och beslutar om strategiska mål snarare än kortsiktiga och operativa mål (Skolverket, 2016).
Färre prioriterade mål ger större möjligheter att behovsanpassa efter verksamhetens förutsättningar,
samt lättare att följa upp målen för att se till progression. Tillsammans med att skapa ett tydligare
samarbete mellan nämnd och förvaltning handlar den nya styrmodellen även om att säkerställa en
likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Ambitionen är en tydligare koppling mellan mål, budget och det systematiska kvalitetsarbetet. I tider
med flera utmaningar för kommunen är samsyn och transparens mellan nivåerna i styrkedjan, från
barn och elever till kommunfullmäktige, av största värde.
Styrmodellen är även baserad på kommunens införande av en tillitsbaserad horisontell styrning där
verksamhetens behov tydligare ligger till grund för prioritering av målen och att föra samman den
statliga och kommunala styrningen.
Trots brister i styrningen har en utveckling skett de senaste åren inom förvaltningens förmåga att
planera insatser. Planeringen har blivit mer långsiktig och strategisk över tid då flertalet av insatserna
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skrivs fram som fleråriga. Förvaltningens utvecklingsplan har utvecklats mot att i högre grad vara
utformad för att bygga kapacitet på huvudmannanivå och att erbjuda stöd till förskolor och skolor att
stärka sin lokala kapacitet genom exempelvis kompetensutvecklingsinsatser. En utmaning för
förvaltningen är att bygga in en flexibilitet i sin organisation så att befintlig kompetens kan arbeta
utifrån nya identifierade problem och lärdomar ur analysen.
Under 2019 har riktade insatser genomförts av förvaltningen mot förskolor och skolor som har svårt
att vända måluppfyllelsen på egen hand. Insatserna har haft inriktningen lokalt kapacitetsbyggande.
Det vill säga att verksamheterna ges stöd att bygga kompetens inom den del av sin organisation som
är i utvecklingsbehov för att man i framtiden ska kunna hantera utmaningarna med befintlig
kompetens och ekonomisk ram. Förvaltningen har under 2019 arbetat tillsammans med Skolverket
och Linnéuniversitet för att stärka kompetensen inom att genomföra sådana riktade insatser.
De kommande åren kommer troligen kännetecknas av anpassningar till budget och
effektiviseringskrav. Minskade resurser innebär att förvaltningen kommer att behöva prioritera
hårdare och mer medvetet kring vilka insatser som ska genomföras. Förvaltningen behöver också i
högre grad dra nytta nationellt stöd från skolmyndigheter och utveckla samverkan med andra
huvudmän regionalt.
Huvudmannens förmåga att genomföra förbättringsinsatser
Uppföljningar, bland annat inom projektet Samverkan för bästa skola, har visat att huvudmannens
genomförandeorganisation är mycket väl utbyggd med en mängd olika delsystem. Förbättringsinsatser
genomförs inom ramen för skolområdena, av Forsknings- och utvecklingsavdelningen (ofta på
uppdrag av Kvalitetsavdelningen) och av förvaltningens lär- och arbetsgrupper där rektorerna görs till
en del av utvecklingsorganisationen på huvudmannanivå. Förskolor och skolor har under året fått
stöd att bygga lokal kapacitet, det vill säga den lokala organisationen för att ta hand om problem i
verksamheten. Gemensamma planer, stödstrukturer och rutiner har arbetats fram inom olika för
förvaltningen viktiga områden. Kunskap har genererats mellan förskolor och skolor genom lärande
möten bland skolledare.
Uppföljningar visar dock att kommunikationen mellan delsystemen i förvaltningens organisation är
otillräcklig och att insatser ibland pågår parallellt omedvetet om varandra. De många delsystemen gör
det också svårt för förvaltningsledningen att ha en överblick över helheten. Dessutom synliggörs inte
allt bra som faktiskt genomförs för organisationen, vilket leder till att det blir svårt att tillämpa det
som fungerar bra på ett specifikt område på ett annat eller i en annan del av organisationen. Den
externa kommunikationen av förbättringsinsatserna behöver också stärkas. Inte minst för att öka
attraktionskraften av Halmstad kommun som arbetsgivare.
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