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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Avvikelser inom Elevhälsans medicinska insats vårterminen 

2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger 

informationen till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar gällande patientsäkerhet 
(Patientsäkerhetslagen 2010:659) för verksamheten inom Elevhälsans 
medicinska insats (EMI), har Lindesbergs kommun, Barn- och 
utbildningsförvaltningen, gett uppdraget till verksamhetschef för EMI i 
Lindesberg kommun. 

 
Uppdraget innebär att verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats 
ansvarar för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria samt lokal 
avvikelsehantering och klagomål eller synpunkter som inkommit och rör 
verksamheten inom EMI.  
Uppdraget genomförs i samverkan med medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska inom EMI och verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

 
Utifrån överenskommelse med BUN lämnas sammanställning av 
avvikelserapporter två gånger per år. Dessa finns då redovisade i enskilt 
dokument och som bilagor i patientsäkerhetsberättelsen.  
Patientsäkerhetsberättelsen lämnas till BUN före 1 mars varje år. 
Kontinuerlig uppföljning i verksamheten sker vad gäller avvikelsehantering 
och händelseanalyser. 
Information och diskussion om inkomna avvikelser till skolsköterska 
/skolläkargruppen sker regelbundet via yrkesträffar. 
Skrivna rutiner för avvikelsehantering finns i EMI:s Metodbok. 
 

Thomas Lindberg Christian Kokvik 
Förvaltningschef Handläggare 

Skriv inn forslag til vedtak 
För kännedom: 

Elevhälsan 

Bilagor: 

Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans medicinska insats 
2020-01-07 – 2020-06-08 



 

    SAMMANSTÄLLNING 

   

    2020-06-09 Dnr BUN 2020/62-1 
Barn och utbildningsförvaltningen 

Ann-Marie Naulén Lundin 

0581-813 49 

Ann-marie.naulen-lundin@lindesberg.se   

 
 

Sammanställning av avvikelserapporter inom Elevhälsans medicinska 

insats 2020 01 07 – 2020 06 08 

Inledning  

För att fullgöra vårdgivarens anmälningsansvar gällande patientsäkerhet (Patientsäkerhetslagen 

2010:659) för verksamheten inom Elevhälsans medicinska insats (EMI), har Lindesbergs kommun, 

Barn- och utbildningsförvaltningen, gett uppdraget till verksamhetschef för EMI i Lindesberg 

kommun. 

Uppdraget innebär att verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats ansvarar för 

anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering och klagomål eller 

synpunkter som inkommit och rör verksamheten inom EMI.  

Uppdraget genomförs i samverkan med medicinskt ledningsansvarig skolsköterska inom EMI och 

verksamhetsansvariga inom förvaltningen. 

Syfte  

Syfte med avvikelsehantering är att utifrån patientsäkerhet: 

 identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt 

 fastställa och åtgärda orsakerna och följa upp vidtagna åtgärders effekt 

  sammanställa och återföra negativa och positiva erfarenheter från avvikelsehanteringen till 

verksamhetens personal och andra berörda 

 använda erfarenheterna från avvikelsehanteringen i det förebyggande riskhanteringsarbetet. 

 

 

Information 
Utifrån överenskommelse med BUN lämnas sammanställning av avvikelserapporter två gånger per år. 

Dessa finns då redovisade i enskilt dokument och som bilagor i patientsäkerhetsberättelsen.  

Patientsäkerhetsberättelsen lämnas till BUN före 1 mars varje år. 

Kontinuerlig uppföljning i verksamheten sker vad gäller avvikelsehantering och händelseanalyser. 

Information och diskussion om inkomna avvikelser till skolsköterska /skolläkargruppen sker 

regelbundet via yrkesträffar. 

Skrivna rutiner för avvikelsehantering finns i EMI:s Metodbok. 

 

Rapporterade avvikelser  

Under perioden 2020-01-07 tom 2020-06-08 har 14 rapporterade avvikelser inkommit. Fyra av 

avvikelserna är inom egen verksamhet. 

Tre av avvikelserna är inom andra verksamheter med annan huvudman. men gett konsekvenser inom 

egen verksamhet  

Sju avvikelser är inom annan förvaltning i Lindesbergs kommun men gett konsekvenser inom egen 

verksamhet. 

Skriftlig redogörelse för samtliga avvikelser finns dokumenterad och kan redovisas vid önskemål. De 

kommer också att redovisas i patientsäkerhetsberättelsen 2021.     



 

Ingen av de anmälda avvikelserna har medfört vårdskada, men rapporteras som negativa händelser och 

tillbud som skulle kunna lett till vårdskada. 

Vid sammanställning av orsak utifrån fem punkter i avvikelserapporten ses följande mönster i de 

rapporter som inkommit. Orsak har sammanställt på avvikelser inom egen verksamhet och inom annan 

förvaltning i Lindebergs kommun: 

 

 

 Kommunikation: Fanns det brister i den skriftliga och/eller muntliga 

kommunikationen/informationen?  

Antal: 1 avvikelse 

 Utbildning och kompetens: Fanns det brister i utbildning och kompetens?  

Antal: Inga avvikelser 

 Omgivning: Fanns det brister i fysisk eller psykisk arbetsmiljö? 

 Antal: Inga avvikelser 

 Teknik, utrustning, apparatur: Var utrustningen på något sätt involverad i denna händelse? 

 Antal: Inga avvikelser 

 Procedur, rutinbeskrivningar och riktlinjer: Fanns det brister i procedurer, rutin-

beskrivningar, och riktlinjer?  

Antal: 7 avvikelser 

 
Anmälan till IVO under vårterminen 2020                                                                                                                     
Inga anmälningar enligt Lex Maria har gjorts under vårterminen 2020 

 
Klagomål eller synpunkter på vården under vårterminen 2020 
Två klagomål eller synpunkter har inkommit under vårterminen 2020. Båda gäller EMI:s rutiner vid 

planerade tillväxtkontroller  

 

 

 

 

 

 
 

Lindesberg 2020-06-09 

 

 

 

Ann-Marie Naulén Lundin   Christian Nygren Kokvik 

Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska  Verksamhetschef  

Elevhälsans medicinska insats  Elevhälsans medicinska insats 
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 Grundskola 
Michael Tybell 
   
Michael.Tybell@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden  
 

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att tacka för informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Lindesbergs kommun har granskat det systematiska 
kvalitetsarbetet i grundskolan. Granskningens syfte är att bedöma om barn- 
och utbildningsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig intern 
kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i 
grundskolan.  

Revisionens samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis 
har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan och att detta delvis sker med tillräcklig intern kontroll. Vår 
samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 
säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan. 

Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående 
revisionsfrågor: 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå?   
Delvis uppfyllt 
 
Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  
Ej uppfyllt 
 
Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och 
kontinuerligt?  
Ej uppfyllt 
 
Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i 
det systematiska kvalitetsarbetet?  
Delvis uppfyllt 
 
Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat 
utbildningen?  
Delvis uppfyllt 
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Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter elevers behov och förutsättningar?  
Delvis uppfyllt 
 

 
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- 
och utbildningsnämnden:  
 
• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvud-
mannanivå utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de 
mallar/anvisningar som finns för dokumentation på enhetsnivå och på 
huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och jämförbar bild av elevers 
kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 
verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller 
en analys av dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan 
uppföljningen bidra till en djupgående förståelse för vad till exempel 
bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan ligga till beslut om 
insatser på huvudmannanivå.  

 

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt 
utvärdera resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa 
resursfördelningen är anpassad efter elevers behov och förutsättningar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete inom 
ramen för den nya styrmodellen 
 
I början av 2019 tog kommunfullmäktige i Lindesberg beslut om införandet av 
en ny styrmodell. Den nya styrmodellen är horisontell och tillitsbaserad.  
 
Samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
har för läsåret 2019–2020 formulerat sina grunduppdrag. Specifika 
kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer har tagits fram. Vidare har 
verksamheterna utifrån sina resultat identifierat vilket behov av utveckling 
som finns. Detta behov formuleras av verksamheterna i ett antal 
utvecklingsmål. 
 
Under läsåret genomförs s.k. utvecklingsdialoger. I dessa träffar enhetschefer 
stödfunktioner inom ekonomi, personal och verksamhet. Syftet med 
dialogerna är att ge en fördjupad bild av kvaliteten i verksamheten och vara 
en del av enheternas regelbundna omvärldsbevakning och nulägesanalys. 
 
Samtliga enheter och verksamheter upprättar efter läsåret 2019–2020 en 
kvalitetsrapport. I kvalitetsrapporten redovisas den genomförda 
uppföljningen av kvalitetsfaktorer och -indikatorer. Här redovisas även de 
utvecklingsmål som gällt under läsåret. 
 
Kvalitetsrapporterna ligger till grund för nämndens delårsredovisning som 
redovisas och beslutas på nämndens sammanträde i oktober 2020. 
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Under läsåret 2020–21 utvecklar barn- och utbildningsförvaltningen 
styrnings- och ledningssystemet Stratsys. Då tas kvalitetsfaktorer på 
övergripande nivå även inom arbetsgivar- och ekonomiperspektivet med i 
Stratsys.  
 
Genom detta kommer nämnden att kunna följa utfallet av t.ex. 
resursfördelningsmodellen i delår- och helårsredovisningar. 
 
I sammanhanget bör nämnas att Skolverket från den 1 september 2020 
enbart publicerar statistik på riksnivå. Denna förändring är en konsekvens av 
att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy. Hur 
detta påverkar Lindesbergs kommuns möjligheter att få tillgång till statistik 
avseende t.ex. vårdnadshavares utbildningsnivå återstår att se. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen menar avslutningsvis att det systematiska 
kvalitetsarbetet inom ramen för den nya styrmodellen är väl anpassat efter de 
rekommendationer som kommit från revisionen. 
 

Thomas Lindberg Michael Tybell 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 

För kännedom: 
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Sammanfattning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå?  

 

Delvis uppfyllt 

  

 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå? 

 

Ej uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 3: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av huvudman, det övergripande ansvaret för att 

verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, förordningar och föreskrifter.  

 

Huvudmannen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen 

inom väsentliga områden, i syfte att säkerställa likvärdighet och kvalitet. Likvärdighet innebär att 

verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan som inom enheter. Likvärdighet 

handlar även om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs. Detta ska ske inom ramen för ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Systematiskt kvalitetsarbete regleras i skollagens fjärde kapitel. I 

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete finns rekommendationer för skollagens 

bestämmelser bör tillämpas.   

 

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att huvudmannen skaffar sig kunskap om nuläget vid 

enheterna. Denna nulägesbild ska bland annat innefatta elevers kunskapsresultat samt trygghet 

och studiero vid enheterna. I arbetet ingår också att följa upp de centrala förutsättningar som 

huvudmannen ger enheterna, för att de ska kunna ge elever en god utbildning. Huvudmannen 

analyserar sedan orsakerna till bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar. Analysen 

behöver ske så att huvudmannen kan identifiera hur det går för olika grupper av elever, exempelvis 

gruppen flickor och gruppen pojkar. Utifrån analysen identifierar huvudmannen vilka 

förbättringsåtgärder som är nödvändiga samt vidtar dessa åtgärder. När huvudmannen formulerar 

nulägesbilden ska denna bygga på uppgifter som rektorer har tagit fram i sitt eget kvalitetsarbete 

vid enheterna, men även på uppgifter huvudmannen själv samlat in (till exempel nationell statistik, 

tillsyns- och granskningsrapporter och anmälningar om kränkande behandling). Det ska därför 

finnas en koppling mellan huvudmannens kvalitetsarbete och det kvalitetsarbete som rektor 

tillsammans med lärare, övrig personal och elever genomför vid enheterna.  

 

Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång 

till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det innebär att resursfördelningen ska vara anpassad till 

elevers olika behov och förutsättningar, vilket regleras av skollagens andra kapitel.  

 

År 2017 genomfördes en granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan. 

Av granskningen framkom bland annat brister avseende det systematiska kvalitetsarbetet samt 

resursfördelningen i grundskolan.  

 

Av nationell statistik avseende läsåret 2018/2019 framkommer att andelen elever i årskurs 6 som 

har uppnått kunskapskraven i alla ämnen varierar stort mellan enheterna i Lindesbergs kommun: 

från 46,7 till 74,2 procent. Detsamma gäller kunskapsresultaten i årskurs 9; andelen elever som 

har uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen varierar från 41,2 till 68,2 procent. Det finns även 

stora skillnader vad gäller lärarbehörighet mellan enheterna. Andelen heltidstjänster med 

lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne varierar från 28,0 procent till 79,6 procent mellan 

enheterna.  

 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 

uppföljande granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av grundskolan.   
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1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

  

1.2.1. Revisionsfrågor 

För att besvara granskningens ovan nämnda syfte utgår rapporten från nedanstående 

revisionsfrågor: 
 

1. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  

2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  

3. Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 
4. Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet?  
5. Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

6. Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad efter elevers 

behov och förutsättningar? 

1.3. Revisionskriterier 

Övergripande revisionskriterier har varit följande:   

 

• 6 kap. 6 § Kommunallagen  

• Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

• Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerat område 

 

Därtill har har de olika revisionsfrågorna bedömts utifrån följande revisionskriterier:    

 

• För revisionsfråga 1 och 2: 4 kap. 6 § Skollagen   

• För revisionsfråga 3, 4 och 5: 4 kap. 3 § Skollagen  

• För revisionsfråga 6: 2 kap. 8 § Skollagen 

1.4. Avgränsning 

Granskningen omfattar grundskolan. Granskningen ingår i 2020 års revisionsplan och avser 

läsåret 2019/2020.   

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom sammanställning av nationell statistik avseende elevers 
kunskapsresultat, trygghet och studiero samt förutsättningar för verksamhetens genomförande i 
grundskolan på huvudmanna- och enhetsnivå.  
 
Dokumentgranskning av styrande och stödjande dokument för systematiskt kvalitetsarbete i 
grundskolan på huvudmannanivå, exempelvis verksamhetsplaner och dokumenterade 
uppföljningar och analyser, har genomförts.  
 
Slutligen har intervjuer genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, verksamhetschef 
för grundskolan, biträdande verksamhetschef för grundskolan samt utvecklingsstrateg vid barn- 
och utbildningsförvaltningen. De intervjuade har getts miöjlighet att sakgranska ett utkast av 
rapporten innan färdigställande.   
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 Grundskolan i Lindesberg 
2.1. Nämndens organisation 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, fritidshem, särskola, 

grundskola, gymnasium och kulturskola. Barn- och utbildningsnämnden har, i egenskap av 

huvudman, det övergripande ansvaret för att verksamheten i grundskolan uppfyller gällande lagar, 

förordningar och föreskrifter samt bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen leds av en förvaltningschef. Vid förvaltningen arbetar en verksamhetschef och en 

biträdande verksamhetschef för grundskolan.   

2.2. Kommunala grundskolor i Lindesberg 

Under år 2019 gjordes en förändring av grundskolans struktur. Förändringen innebar att 
skolenheterna Ramshyttans skola och Rockhammars skola avvecklades samt att Kristinaskolan 
slogs ihop med Brotorpsskolan. Brotorpsskolan delades i samband med förändringen upp i två 
skolor: Brotorpsskolan Norra och Brotorpsskolan Södra.  
 
Vid tiden för granskningen finns det nio kommunala grundskolor i Lindesbergs kommun. 
Uppgifterna i tabellen nedan är hämtade från Lindesbergs kommuns hemsida i mars 2020.  
  

Tabell 1. Grundskolor i Lindesbergs kommun läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Årskurser Antal elever (cirka) Ort 

Björkhagaskolan F – 6 500  Lindesberg 

Brotorpsskolan Norra F - 2 samt 6 270  Lindesberg 

Brotorpsskolan Södra 3 - 5 200  Lindesberg 

Ekbackens skola F - 6 200  Fellingsbro 

Fröviskolan F - 9 530  Frövi 

Hagabackens skola F - 3 140  Guldsmedshyttan 

Stadsskogsskolan 7 - 9 420  Lindesberg 

Storåskolan 4 - 9 220  Storå 

Vedevågs skola F - 5 80  Vedevåg 

2.3. Statistik avseende personal i kommunens grundskolor 

Nationell statistik avseende behörig personal för läsåret 2018/2019 respektive läsåret 2019/2020 

framgår av nedanstående tabell.  

Tabell 2. Statistik personal läsåret 2018/19 och 2019/2020.  

Skola Andel heltidstjänster med lärarlegitimation  
och behörighet i minst ett ämne 

2018/2019 2019/2020 

Björkhagaskolan 59,6 60,8 

Brotorpsskolan (Norra) 79,6 73,8 

Brotorpsskolan Södra1 •  64,7 

Ekbackens skola 79,3 87,9 

Fröviskolan 71,3 80,9 

Hagabackens skola 73,8 82,1 

 
1 Startade läsåret 2019/2020 
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Kristinaskolan2 30,5 •  

Ramshyttans skola3 28,0 •  

Rockhammars skola4 42,8 •  

Stadsskogsskolan 76,8 81,6 

Storåskolan 36,1 42,1 

Vedevågs skola 48,9 59,2 

 

Läsåret 2018/2019 var skillnaden mellan andelen heltidstjänster med lärarlegitimation och 

behörighet i minst ett ämne mellan enheterna 51,6 procentenheter (från 28,0 procent till 79,6 

procent). Läsåret 2019/2020 var skillnaden 45,8 procentenheter (från 42,1 procent till 87,9). 

Skillnaden på enhetsnivå har därmed minskat och andelen heltidstjänster med lärarlegitimation 

och behörighet i minst ett ämne har ökat från föregående år.  

2.4. Statistik avseende elevers måluppfyllelse och kunskapsresultat  

Senast tillgängliga statistik avseende kunskapsresultat bland elever i årskurs 6 respektive 9 avser 

läsåret 2018/20195. Statistiken redovisas på enhetsnivå samt för gruppen flickor och gruppen 

pojkar i tabellerna nedan. Vid de fall en resultatuppgift baseras på färre än tio elever 

sekretessmarkeras utfallet. Sekretessmarkerade uppgifter är markerade med ”…”.  

Tabell 3. Kunskapsresultat elever årskurs 6 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever med godkänt betyg (A-E) i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 57,7 57,6 58,9 

Brotorpsskolan 73,2 76,7 69,2 

Ekbackens skola 66,7 72,2 … 

Fröviskolan 74,2 … … 

Kristinaskolan 65,7 66,7 … 

Storåskolan 46,7 … … 

Vedevågs skola ... … … 

Lindesbergs kommun 64,8 71,1 57,4 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 64,8 procent av de elever i årskurs 6 som gick på en kommunal skola 

erhöll ett godkänt betyg i årskurs 6. Björkhagaskolan och Storåskolan ligger under detta 

genomsnitt.  

Med anledning av att flertalet av ovanstående resultat är sekretessmarkerade är det svårt att 

utläsa eventuella skillnader mellan flickor och pojkars resultat. Vad som framgår dock är att det 

finns en större skillnad mellan flickor och pojkars resultat på Brotorpskolan än på Björkhagaskolan. 

Jämförs grupperna istället mot det kommunala snittet framgår att flickornas resultat på 

Björkhagaskolan understiger genomsnittet med 13,5 procentenheter medan pojkarnas resultat 

överstiger snittet med 0,5 procentenheter.  

Exkluderas nyanlända elever samt elever med okänd bakgrund märks ingen markant skillnad 

gällande skolenheternas resultat. Enbart några procentenheter skiljer. 

 
2 Avvecklades under år 2019 
3 Avvecklades under år 2019 
4 Avvecklades under år 2019 
5 Statistik avseende kunskapsresultat för läsåret 2019/2020 kommer att publiceras i september 

(årskurs 9) och oktober (årskurs 6) 2020. 
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Tabell 4. Kunskapsresultat elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Samtliga elever Flickor Pojkar 

Fröviskolan 55,6 54,8 56,4 

Stadsskogsskolan 68,2 65,8 70,7 

Storåskolan 41,2 … … 

Lindesbergs kommun 60,9 59,0 63,0 

Källa: Skolverket 

 

Av statistiken framgår att 60,9 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde kunskapskraven i 

samtliga ämnen läsåret 2018/19. Stadsskogsskolan samt Storåskolans resultat ligger under detta 

genomsnitt.  

Storåskolan ligger närmare 20 procentenheter lägre än genomsnittet. Med anledning av 

sekretessmarkeringar framgår inte fördelningen mellan flickor och pojkar. Exkluderas nyanlända 

elever samt elever med okänd bakgrund från skolans statistik uppgår andelen av elever som 

uppnått kunskapskrav i alla ämnen till 51,9 procent, det vill säga närmare tio procentenheter.  

Jämförs det kommunala genomsnittet med genomsnittet exkluderat för nyanlända elever samt 

elever med okänd bakgrund (67,2 procent) framgår en skillnad på 6,3 procentenheter på 

kommunnivå.  

2.5. Statistik avseende elevers trygghet och studiero 

Skolenkäten utgör en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Varje 

huvudman genomför Skolenkäten vartannat år. Lindesbergs kommun genomförde enkäten senast 

hösten 2018. Nedanstående statistik redovisar de delar av enkäten som omfattar trygghet och 

studiero för elever i årskurs 5 respektive årskurs 9 fördelat på skolenhet samt fördelat mellan 

pojkar och flickor. Enkäten genererar ett index mellan 1 och 10, där högt indexvärde indikerar en 

positiv uppfattning. Redovisade resultat är ett medelvärde bland de svarande.   

Tabell 5. Trygghet och studiero elever årskurs 5 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Björkhagaskolan 4,0 4,5 7,0 8,9 

Brotorpsskolan 5,0 4,9 8,1 9,2 

Ekbackens skola 
6,8 5,9 9,2 8,3 

Fröviskolan 4,9 5,1 6,8 6,9 

Kristinaskolan 3,7 4,4 9,1 8,1 

Storåskolan 3,7 5,3 6,4 7,8 

Vedevågs skola 3,0 5,6 6,3 8,9 

Lindesbergs kommun 4,8 8,0 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att pojkar i högre utsträckning upplever att de har studiero i skolan. På 

Brotorpsskolan och på Ekbackens skola upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har 

studiero i skolan.   
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Även avseende trygghet i skolan svarar pojkar i högre utsträckning än flickor att de upplever 

trygghet. På två enheter svarar dock en högre andel flickor än pojkar att de upplever trygghet i 

skolan.  

Tabell 6. Trygghet och studiero elever årskurs 9 läsåret 2018/19.  

Skola Studiero Trygghet 

Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Fröviskolan 4,2 5,2 7,6 8,4 

Stadsskogsskolan 4,9 5,1 7,7 8,2 

Storåskolan 4,1 2,9 7,2 8,4 

Lindesbergs kommun 4,8 7,9 

Källa: Skolinspektionen 

Av statistiken framgår att en högre andel pojkar upplever att de har studiero i skolan på två av tre 

skolenheter. På Storåskolan upplever dock en högre andel flickor än pojkar att de har studiero i 

skolan. När det gäller upplevelsen av trygghet i skolan är pojkars resultat högre på samtliga 

enheter.   

2.6. Ny kommunövergripande modell för ledning och styrning 

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige om en ny modell för ledning och styrning. Enligt 

uppgift infördes styrmodellen under år 2019. Enligt styrmodellen åligger ansvaret för allt arbete 

med planering och uppföljning på varje organisatorisk nivå, det vill säga fullmäktige, nämnden och 

respektive chef på verksamhets- och enhetsnivå.  

Av inkommet underlag framgår att modellen innebär att verksamheterna är ålagda att definiera sitt 

grunduppdrag utifrån en nuläges- och omvärldsanalys. Nämnden ska därefter fastställa uppdraget 

i samband med det årliga mål- och resursfördelningsbeslutet. Dokumentet fastställer också att 

faktorer som är särskilt viktiga för kvaliteten ska identifieras och definieras, samt att nulägesanalys 

ska genomföras utifrån grunduppdraget som i sin tur ska syfta till att identifiera prioriterade 

utvecklingsområden. Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är 

extra viktiga för kvaliteten identifieras och definieras. I syfte att kvalitetssäkra faktorerna ska en 

eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor och kvalitetsindikatorerna ska regelbundet 

mätas och följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet. Enligt uppgift ska 

uppföljning av kvalitetsfaktorerna och -indikatorerna ske i delårsrapport och årsredovisning.  

Kommunens Mål och budget 2020 innehåller fyra kvalitetsfaktorer som har bäring på utbildningen 

och kvalitetsarbetet i grundskolan:  

Tabell 7. Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer år 2020.  

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, 
ledarskap, medarbetarskap och 
kompetensförsörjning 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se 
fram emot att gå till arbetet 

Friska medarbetare Sjukfrånvaro hos medarbetare 

Ökad digitalisering inom verksamheter för att 
klara av kompetensförsörjningen och välfärden i 
framtiden 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s,  
andel (%) 

Ökad måluppfyllelse i skolan Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) (flickor/pojkar)  
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2.7. Struktur för systematiskt kvalitetsarbete  

Det finns en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå i form av ett årshjul. 

Årshjulet återfinns i bilaga 3.   

Av årshjulet framgår avseende planering och utveckling/insatser att nämndens verksamhetsplan 

för kommande kalenderår antas i november. Avseende uppföljning och analys framgår att 

grundskolans kvalitetsdag genomförs samma månad.    

Vid intervjuer beskrivs att syftet med årshjulet är att säkerställa att det systematiska arbetet, såsom 

att upprättande och insamling av dokument och rapportering, sker fortlöpande och är oberoende 

av politisk majoritet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

3.1. Revisionsfråga 1 och 2: Säkerställer nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå? Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig 

dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå?  

 

3.1.1. Iakttagelser 

Rutiner och former för dokumentation 

Enligt strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet ska dokument upprättas/fyllas i på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå, se nedanstående tabell.  

 Tabell 8. Dokument på enhetsnivå och huvudmannanivå.  

 Enhetsnivå Huvudmannanivå 

Dokumentation för utveckling/åtgärder 
och planering 

Verksamhetsplan 
 

Verksamhetsplan 
 

Dokumentation för uppföljning och 
analys 

Bedömningsmatris för  
kunskapsresultat  
 
Kvalitetsrapport 

Delårsrapport 
 
Kvalitetsrapport 
 
Årsredovisning  
 

 

Strukturen innebär att enheterna upprättar en årlig verksamhetsplan i början av ett läsår. På 

huvudmannanivå upprättas motsvarande verksamhetsplan i november varje år.  

Fyra gånger per år (oktober, december, april och juni) fyller enheterna i en bedömningsmatris, 

vilket genererar ett underlag där enskilda elevers kunskapsresultat per ämne framgår. Läsårets 

resultat sammanfattas i enheternas årliga kvalitetsrapporter i juni/augusti varje år. Enligt uppgift är 

arbetssättet med kvalitetsrapporterna väl inarbetat bland rektorerna och det har inte funnits några 

skriftliga anvisningar för att ta fram dessa.  

Enheternas kvalitetsrapporter sammanställs till en årlig kvalitetsrapport på huvudmannanivå, det 

vill säga för hela grundskolan, i februari varje år. Från och med läsåret 2019/2020 kommer 

kvalitetsrapporterna på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå att skrivas in i Stratsys där även 

tillhörande anvisningar uppges finnas. Utöver den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan, 

upprättas en delårsrapport (för perioden januari-augusti) samt en årsredovisning som redovisas för 

nämnden i oktober respektive februari varje år.  

Upprättad dokumentation på enhetsnivå 

Inkomna kvalitetsrapporter på enhetsnivå läsåret 2018/2019 innehåller följande:  

• Grundfakta elever: Antal elever, andel flickor respektive pojkar, andel elever med 

utländsk bakgrund samt andel föräldrar med eftergymnasial utbildning  
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• Grundfakta personal: Antal heltidstjänster, andel pedagoger med pedagogisk 

högskoleexamen, antal elever per pedagog samt andel tillsvidareanställda pedagoger  

• Trygghet och studiero: Resultat på enhetsnivå för läsåret 2017/2018 och 2018/2019  

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar.   

o Åk 6: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas måluppfyllelsen enligt samma struktur som resultat på 

nationella prov.  

o Åk 9: Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt redovisat för gruppen flickor och 

pojkar. Därtill redovisas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram enligt 

samma struktur som resultat på nationella prov. 

o För de skolor som har flera klasser i samma årskurs, redovisas ovanstående 

resultat även på klassnivå.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporterna avslutas med avsnitten Analys och Åtgärder.  

Upprättad dokumentation på huvudmannanivå 

För läsåret 2018/2019 sammanställdes ingen kvalitetsrapport för grundskolan, varför vi har tagit 

del av kvalitetsrapporten för läsåret innan (2017/2018). Kvalitetsrapporten innehåller följande:  

 

• Grundfakta: Totalt antal elever i åk F-9 per år för åren 2014–2017. Därtill redovisas antal 

elever per heltidstjänst för Lindesberg, för Örebro län samt för riket för åren 2014–2017.    

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som har genomfört elevenkäten (åk 

4–9) redovisas för läsåret 2016/2017 och 2017/2018. Därtill redovisas resultat för samtliga 

vårdnadshavare (F-9) som genomfört nöjdhetsenkäten läsåret 2015/2016 och 2016/2017.    

• Kunskapsresultat:  

o Åk 3: Resultat på nationella prov i matematik och svenska/svenska som 

andraspråk redovisat för samtliga elever i Lindesberg, för Örebro län samt för riket 

redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 6: Måluppfyllelse för samtliga elever, för samtliga elever exklusive nyanlända 

elever och elever med okänd bakgrund samt för gruppen flickor respektive 

gruppen pojkar redovisas för åren 2014–2018.  

o Åk 9: Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram redovisas för samtliga elever, 

för samtliga elever exklusive nyanlända/asylsökande elever samt för gruppen 

flickor respektive gruppen pojkar i Lindesberg, för Örebro län och för riket för åren 

2014–2018.  

• Närvaro: Andelen närvarande respektive frånvarande elever (varav ogiltig frånvaro) 

redovisas för samtliga elever i grundskolan samt nedbrutet på respektive årskurs F-8 för 

läsåret 2017/2018.  

De flesta avsnitt i kvalitetsrapporten avslutas med avsnittet Kommentarer. De avsnitt som 

benämns Analys och Åtgärder återfinns därmed inte i rapporten på huvudmannanivå. Enligt uppgift 

har rubriken Analys funnits med tidigare års rapporter, men för den ovan nämnda 
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kvalitetsrapporten valde förvaltningen att göra en enklare variant av kvalitetsrapporten. Från och 

med läsåret 2019/2020, då rapporten skrivs in i Stratsys, kommer analys att vara obligatoriskt på 

samtliga nivåer.  

Delårsrapport 2019 omfattar perioden januari-augusti 2019 och upprättades enligt en tidigare 

styrmodell. Rapporten innehåller därför en uppföljning av andra indikatorer än de som anges på 

sida 9. De indikatorer som följs upp är:  

• Trygghet och studiero: Resultat för samtliga elever som genomförde elevenkäten (åk 4-

9) läsåret 2018/2019 samt resultat för samtliga vårdnadshavare som genomförde 

nöjdhetsenkäten hösten 2018.      

• Kunskapsresultat: Åk 9: Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 

genomsnittligt meritvärde, andel elever som är behöriga till ett gymnasieprogram.  

• Sjukfrånvaro: Sjukfrånvaro hos medarbetare.    

Årsredovisningen (Nämndernas verksamhetsberättelse) 2019 innehåller samma information som 

delårsrapporten samt resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 som berör uppföljning och 

utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram emot att gå till arbetet.  

Delårsrapport 2020 är inte upprättad vid tiden för granskningen och har därmed inte efterfrågats.  

3.1.2. Bedömning 

Det finns rutiner och former för dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl 

enhetsnivå som huvudmannanivå och strukturen genererar ett underlag/dokumentation som 

genom mallarnas rubrikstruktur kan ge en samlad bild av elevers kunskapsresultat i åk 3, 6 och 9. 

Rubrikstrukturen riskerar dock att medföra att kunskapsresultat i övriga årskurser inte beskrivs eller 

analyseras. På motsvarande sätt kan mallarnas rubrikstruktur ge en samlad bild av elevers 

trygghet och studiero, men rubrikstrukturen riskerar att medföra att trivsel och trygghet bland de 

elever som inte besvarar trivselenkäten inte beskrivs eller analyseras. Avseende centrala 

förutsättningar för verksamhetens genomförande, kan mallen för kvalitetsrapporterna till viss del 

bidra till att ge en samlad och jämförbar bild av respektive enhets tillgång till exempelvis behörig 

personal. Mallen saknar dock utrymme att beskriva andra centrala förutsättningar som kan vara 

relevanta för utbildningens kvalitet, såsom tillgång till lokaler och nödvändig utrustning. Vi bedömer 

därför att dokument/rubrikstrukturen behöver utvecklas för att vara ändamålsenlig och vi ser det 

som positivt att Stratsys innehåller anvisningar som kan bidra till att säkerställa att 

dokumentationen blir likvärdig och jämförbar. Vid genomgång av upprättad dokumentation 

bekräftas bilden av att dokument- och rubrikstrukturen skulle behöva utvecklas då dokumenten 

saknar resultat/underlag som kan anses vara nödvändiga för att kunna ge en samlad bild av 

utbildningens kvalitet och som kan ligga till grund för analys och beslut om insatser.    

Det är positivt att ett antal indikatorer följs upp i samband med delår- och årsredovisning. 

Undantaget information kring personalens sjukfråvaro och resultatet från medarbetarenkäten, 

innehåller dessa dokument inte någon ytterligare information kring enheternas resultat och/eller 

förutsättningar;  

Det saknas en kvalitetsrapport för föregående läsår på huvudmannanivå. Inkomna 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå respektive huvudmannanivå upprättades därmed under två 

olika läsår, vilket medför att vi inte kan bedöma huruvida huvudmannarapporten rent strukturellt 

bygger på och är en sammanställning av enheternas kvalitetsrapporter. Vi anser att nämnden 

därmed inte har säkerställt att det finns ändamålsenlig dokumentation på huvudmannanivå.  

Vi bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentationen på enhetsnivå är delvis uppfylld. Vi 

bedömer att revisionsfrågan avseende dokumentationen på huvudmannanivå är ej uppfylld.   
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3.2. Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och 

kontinuerligt? 

 

3.2.1. Iakttagelser avseende uppföljning  

Insamling och sammanställning av resultat och förutsättningar  

Kunskapsresultat 

Förvaltningen samlar in och sammanställer kunskapsresultat från enheterna fyra gånger per år 

genom de bedömningsmatriser som har nämnts tidigare. Därtill upprättar varje enhet en årlig 

kvalitetsrapport. Enligt uppgift tar förvaltningen emot bedömningsmatriserna och 

kvalitetsrapporterna, men de redovisas inte för nämnden.  

Enligt strukturen för kvalitetsarbete ska däremot den årliga kvalitetsrapporten för grundskolan 

redovisas för nämnden. Rapporten för läsåret 2017/2018 är daterad februari 2019, men det 

framgår inte av protokoll att den redovisades för nämnden på sammanträdet i februari eller mars 

2019. En utförlig beskrivning av kunskapsresultat som återfinns i kvalitetsrapporten för läsåret 

2017/2018 finns på sida 12.  

Utöver grundskolans kvalitetsrapport, innehåller delårsrapport och årsredovisning ett par 

indikatorer kring kunskapsresultat. Delårsrapporten 2019 redovisades för nämnden på 

sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 redovisades för nämnden i februari 2020.  

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat följs upp under en treårsperiod, från årskurs 7 

till årskurs 9, för att kartlägga progressionen över tid på enhetsnivå. Denna uppföljning framgår 

dock inte i inkommen dokumentation eller av protokoll. Det beskrivs därtill att det har förts en 

diskussion gällande att kartlägga progressionen även i tidigare årskurser, men att detta ännu inte 

har formaliserats.  

Trygghet och studiero 

Vad gäller insamling och sammanställning av resultat avseende elevers trygghet och studiero sker 

insamling inom ramen för den kommungemensamma trivselenkäten som besvaras av elever i 

årskurs 4-9. Trivselenkätens genomförande har varierat och företrädesvis har det skett under 

höstterminen. För läsåret 2019/2020 genomförs enkäten i maj 2020 och elevenkäten kommer då 

att omfatta elever i förskoleklassen och grundskolans samtliga årskurser. För läsåret 2020/2021 

kommer enkäten genomföras under större delen av vårterminen. 

En kommungemensam enkät besvaras även av vårdnadshavare till elever i samtliga årskurser (F-

9). Enligt uppgift beslutade nämnden att inte genomföra den kommungemensamma 

vårdnadshavarenkäten under läsåret 2018/2019 med anledning av låg svarsfrekvens under 

tidigare år. Nämnden beslutade att istället använda resultatet av Skolinspektionens enkät till 

vårdnadshavare för läsåret 2018/2019. För läsåret 2019/2020 planeras enkäten att genomföras i 

maj månad.   

Resultaten från trivsel- och nöjdhetsenkäterna redovisas inte som egna punkter på nämndens 

sammanträden, men resultaten återfinns i kvalitetsrapporten för grundskolan för läsåret 2017/2018. 

Som nämns tidigare är kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av 

protokoll att den har redovisats för nämnden. En utförlig beskrivning av innehållet i den aktuella 

kvalitetsrapporten finns på sida 12.  

Resultat från trivsel- och nöjdhetsenkäter återfinns även i delårsrapporten 2019 som redovisades 

för nämnden på sammanträdet i oktober 2019 och årsredovisningen 2019 som redovisades för 

nämnden i februari 2020.  
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Den rapportering som har berört trygghet och studiero som går att utläsa av nämndens protokoll, 

har utgjorts av rapportering kring kränkande behandling och skolfrånvaro. Under läsåret 2019/2020 

har kränkande behandling rapporterats till nämnd i september, november och december 2019. 

Under läsåret 2019/2020 har skolfrånvaro rapporterats till nämnd i november 2019 och februari 

2020.  

 

Centrala förutsättningar 

Inkommen kvalitetsrapport för grundskolan (2017/2018) innehåller förutsättningar i form av totalt 

antal elever i grundskolan samt antal elever per heltidstjänst för år 2014–2017. Utöver detta saknar 

kvalitetsrapporten underlag kring enheternas förutsättningar för verksamhetens genomförande, till 

exempel tillgång till elevhälsa och lokalmässiga förutsättningar. Som nämns tidigare är 

kvalitetsrapporten upprättad i februari 2019, men det framgår inte av protokoll att den har 

redovisats för nämnden. 

 

Delårsrapport 2019 och årsredovisning 2019 innehåller nyckeltal avseende sjukfrånvaro bland 

personalen. I tillägg innehåller årsredovisningen resultatet för två frågor i medarbetarenkäten 2019 

som berör uppföljning och utvärdering av enhetens mål samt huruvida medarbetaren ser fram 

emot att gå till arbetet.  

Utöver ovanstående, framkommer det inte att insamling och sammanställning av förutsättningar för 

verksamhetens genomförande görs på ett systematiskt och strukturerat sätt av förvaltningen.  

 

Övrig uppföljning av resultat och förutsättningar 

Utöver det underlag och den rapportering som har beskrivits, får nämnden en bild av resultat och 

förutsättningar i grundskolan vid andra tillfällen såsom:  

• Årlig kvalitetsdag – Kvalitetsdagen genomförs under senhösten varje år och enligt uppgift 

är kunskapsresultat i fokus.   

• Årligt verksamhetsbesök – Nämnden genomför ett verksamhetsbesök i grundskolan per 

läsår. För läsåret 2019/2020 kommer verksamhetsbesöket att göras i maj. Inför 

verksamhetsbesöket tar nämnden del av den aktuella skolans kvalitetsrapport och under 

besöket presenterar rektor skolans kvalitetsarbete och nämnden får möjlighet att ställa 

frågor. 

• Övriga besök - Utöver det årliga verksamhetsbesöket, gör nämndens ledamöter egna 

verksamhetsbesök och nämndens ordförande besöker skolenheter tillsammans med 

förvaltningschefen.  

Vid intervjuer beskrivs att rapporteringen avseende kunskapsresultat upplevs vara tillräcklig för att 

nämnden ska få en samlad bild av resultaten i grundskolan. Det beskrivs samtidigt att 

kvalitetsrapporterna på enhetsnivå, som tas fram en gång per år, mer ger en ögonblicksbild, än en 

bild av enhetens utvecklig över tid.    

Det har inte framkommit att nämnden, utöver den uppföljningen som hittills har beskrivits, gör 

utvärderingar inom särskilt identifierade områden.  

3.2.2. Iakttagelser avseende analys  

Analys av resultat i grundskolan 

Insamlade kvalitetsrapporter på enhetsnivå innehåller analys under respektive avsnitt i 

rapporterna. Motsvarande analysavsnitt saknas i kvalitetsrapporten i grundskolan. Som beskrivits 
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tidigare i rapporten kommer analys att vara obligatorisk från och med läsåret 2019/2020, då all 

rapportering/dokumentation sker i Stratsys.  

Förvaltningen genomför så kallade analysträffar med varje grundskola varje höst. Inför en 

analysträff skickas ett underlag ut som beskriver syftet med träffen samt kriterier för ett gott 

kvalitetsarbete. Inför analysträffen förbereder skolledningen en presentation och efter genomförd 

analysträff får skolan skriftlig återkoppling kring styrkor och utvecklingsområden i kvalitetsarbetet. 

Genomförda analysträffar summeras och resultatet redovisas för nämnden i början av varje termin. 

Av inkommet underlag framgår att redovisningen från våren 2019 innehöll elevtalsutvecklingen år 

2014–2019 samt kunskapsresultat för årskurs 3 (nationella prov i matematik och svenska), årskurs 

6 (andel elever med betygen A-E) och årskurs 9 (behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram) 

för åren 2014/2015 till och med 2019. Resultaten för åk 9 redovisades per enhet. Av redovisningen 

framgår att grundskolans största utmaningar är måluppfyllelsen och att arbete kring ledarskapet är 

en förutsättning för detta. Redovisningen saknar underlag och/eller analys kring elevers trygghet 

och studiero samt grundläggande förutsättningar för verksamhetens genomförande, till exempel 

lärarbehörighet och tillgång till elevhälsa.  

Utöver det underlag som beskrivs i stycket ovan, saknas dokumenterat underlag som beskriver att 

analys har genomförts på huvudmannanivå samt dokumenterat underlag som innehåller resultatet 

av denna analys.    

Vid intervjuer beskrivs att elevers kunskapsresultat analyseras med hänsyn till personella faktorer 

såsom tillgång till behörig personal och lärarbyten. Detta framgår dock inte av inkommet underlag. 

Vid intervjuer beskrivs även att uppföljning av elevers kunskapsresultat har visat att resultaten 

sjunker markant från årskurs 6 till 7. De intervjuade beskriver att ”tappet” orsakas av bristande 

ledarskap vid enskilda enheter. Denna uppföljning med tillhörande analys framgår inte av 

insamlade dokument.   

Det framkommer inte av inkommet underlag att nämnden har gjort analyser avseende eventuella 

behov av ytterligare uppföljning eller utvärdering för att förstå vad som påverkar/orsakar resultaten 

i grundskolan.  

Nämndens dialog med enheterna om utvecklingsbehov 

Som beskrivs på sida 15, genomförs den så kallade kvalitetsdagen under senhösten varje år. Vid 

intervjuer beskrivs att nämnden tar del av samtliga kvalitetsrapporter på enhetsnivå samt annat 

relevant underlag i samband med kvalitetsdagen.  

3.2.3. Bedömning 

Trots att det ska tas fram en årlig skriftlig sammanställning (i form av en kvalitetsrapport) på 

huvudmannanivå, gjordes detta inte för läsåret 2018/2019. Den senast upprättade 

kvalitetsrapporten omfattar läsåret 2017/2018. Kvalitetsrapporten saknar kunskapsresultat och 

resultat kring trygghet och studiero för samtliga årskurser och innehåller endast vissa nyckeltal 

kring enheternas förutsättningar. Det framgår inte av protokoll att rapporten har redovisats för 

nämnd. Vi ser det som positivt att delårsrapport och årsredovisning innehåller vissa 

resultat/förutsättningar som berör grundskolan, att rapporteringen kring kränkande behandling och 

skolfrånvaro sker samt att en årlig kvalitetsdag och verksamhetsbesök genomförs. Vår bedömning 

är dock att nämnden inte får en uppdaterad, samlad och därmed jämförbar av bild av enheternas 

resultat och förutsättningar genom den befintliga strukturen för uppföljning. Vi bedömer därför att 

uppföljningen på huvudmannanivå brister.   

Det är positivt att enheternas kvalitetsrapporter innehåller analys samt att det finns tillfällen till 

analys i form av analysträffar och att resultatet från träffarna redovisas för nämnden. Det underlag 

som når nämnden efter analysträffarna innehåller dock inte några resultat eller någon analys 

avseende elevers trygghet och studiero och/eller centrala förutsättningar och eftersom den 
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upprättade kvalitetsrapporten för grundskolan saknar analys och att det saknas en kvalitetsrapport 

för läsåret 2018/2019, bedömer vi att analysen på huvudmannanivå brister.  

Vi bedömer revisionsfrågan som ej uppfylld.  

3.3. Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet?  

 

3.3.1. Iakttagelser 

Identifierade utvecklingsområden 

Det togs inte fram någon verksamhetsplan för år 2019 eller någon kvalitetsrapport för grundskolan 

för läsåret 2018/2019 och det är därmed inte möjligt att utläsa några utvecklingsområden i de 

dokumenten.   

Nämndens verksamhetsberättelse för år 2019 innehåller följande utvecklingsområden avseende 

kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse 

• Nyanländas lärande 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning 

• Lokaler 

• Ekonomi 

Av nämndens verksamhetsplan för år 2020 framgår i princip samma utvecklingsområden 

avseende kunskapsresultat, trygghet och studiero samt centrala förutsättningar för verksamhetens 

genomförande:  

• Måluppfyllelse  

• Nyanländas lärande 

• Lokaler 

• Digitalisering/digitala lärmiljöer/digital kompetens 

• Lärares behörighet och kompetensförsörjning (till exempel att tjänster tillsätts med 

sökande utan giltig lärarlegitimation)  

• Elevhälsans arbete    

• Rutiner vid kränkningar, konflikter, hot- och våldssituationer  

• Rutiner för att främja skolnärvaro och rutiner vid skolfrånvaro  

• Skicklighet och stärkt ledarskap i verksamheten 

• Ekonomi 

Vid intervjuer beskrivs även att integration samt påverkan av elevers socioekonomiska 

förutsättningar på kunskapsresultaten är utvecklingsområden inom grundskolan.  

Beslut om insatser inom grundskolan  

Av verksamhetsplanen för år 2020 framgår att följande insatser planeras:  
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• Det anges att flera olika åtgärder har påbörjats för att öka måluppfyllelsen. Dessa åtgärder 

beskrivs inte i planen.  

• Fortsatt samverkan med Skolverket kring nyanlända elever. Det framgår att denna insats 

involverar samtliga lärare i grundskolans åk 7–9 samt personer med direkt 

utvecklingsansvar inom grundskolan.  

• Det anges att förvaltningen har börjat arbeta i enlighet med framtagen närvaroplan. 

Konkreta åtgärder avseende detta arbete beskrivs inte i planen.  

Vid genomgång av nämndens protokoll från januari 2019 till och med mars 2020 framgår att 

följande beslut har fattats avseende insatser inom grundskolan:  

• 2019-03-13 – Beslut att begära täckning för införandet av ”1-till-1” (en dator per elev) i 

årskurs 4–9, det vill säga fler datorer till elever. Av beslutsunderlaget framgår att 

satsningen syftar till att förbättra elevers tillgång till digitala verktyg. 

• 2019-03-13 – Beslut att all skoltid i kommunens grundskolor vara mobiltelefonfri från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar åtgärden till att öka tryggheten, 

studieron samt förbättra kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-03-13 – Beslut att samtliga grundskolor ska erbjuda eleverna pulshöjande aktiviteter 

under skoldagen utöver det som sker under idrottslektioner. Beslutet ska gälla från och 

med höstterminen 2019. Enligt beslutsunderlaget syftar insatsen till att öka tryggheten, 

studieron samt kunskapsresultaten i grundskolan. 

• 2019-10-07 – Beslut om omorganisation av ledningsorganisationen. Enligt 

beslutsunderlaget ska biträdande rektor vara underställd rektor istället för verksamhetschef 

och biträdande verksamhetschef ska vara underställd verksamhetschefen. Syftet med 

omorganisationen anges vara att skapa en tydlig organisation och markera att arbetet mot 

ökad måluppfyllelse är viktigt.  

Utöver ovanstående beslut framkommer i inkommen dokumentation samt vid intervjuer att det har 

genomförts andra/fler insatser i grundskolan, till exempel samverkan med Skolverket kring 

nyanländas lärande, Lärarlönelyftet, Närvarolyftet samt beslut om kompetensförsörjningsplan. 

Insatsen kring nyanländas lärande samt Lärarlönelyftet beslutades av nämnden år 2017. Övriga 

insatser är beslutade på förvaltningsnivå.    

3.3.2. Bedömning 

Baserat på nationell statistik är tillgång till behöriga lärare, elevers kunskapsresultat samt elevers 

studiero utvecklingsområden inom grundskolan i Lindesbergs kommun. Detta är 

utvecklingsområden som gäller generellt i hela grundskolan i kommunen samt i synnerhet vid ett 

par enheter. Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden inom grundskolan och dessa är 

dokumenterade i såväl verksamhetsberättelse 2019 som verksamhetsplan 2020. Av de 

utvecklingsområden som kan identifieras i nationell statistik återfinns lärarbehörighet samt elevers 

kunskapsresultat i upprättade dokument.  

Nämnden har beslutat om insatser som adresserar utvecklingsområdena måluppfyllelse/ 

kunskapsresultat och trygghet och studiero. Tas hänsyn till beslut som har fattats före 

granskningsperioden, genomförs även insatser som berör utvecklingsområdet 

kompetensförsörjning/lärarbehörighet. Vi noterar att nämnden har beslutat om insatser som rör 

elevers studiero, trots att detta inte är ett utvecklingsområde som lyfts fram i upprättad 

dokumentation. Detta kan vara ett resultat av att den dokumenterade uppföljningen kompletteras 

med underlag via kvalitetsdagar och verksamhetsbesök och att nämnden på så sätt får en bild av 

grundskolans utvecklingsområden.  

Vi anser att det finns behov av insatser som på ett ännu tydligare sätt adresserar 

utvecklingsområdet kunskapsresultat. Genom att utveckla analysen på huvudmannanivå kan 
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sådana insatser bottna i en djupgående förståelse för vad bristande kunskapsresultat beror 

på/orsakas av och riktas till de enheter och/eller elever som är i störst behov av dem.    

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.   

3.4. Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt 

planerat utbildningen? 

 

3.4.1. Iakttagelser 

Underlag för planering 

I inkommen dokumentation beskrivs att planeringen av utbildningen i grundskolan utgår från 

skollagen, läroplanen för grundskolan, kursplaner samt en av förvaltningen framtagen timplan. 

Utöver detta beskrivs att det finns en grundskolegemensam struktur kring planering. Strukturen 

innebär att planeringen utgår ifrån nulägesbeskrivning och analyser som gjorts på varje enhet och 

som dokumenteras i respektive enhets kvalitetsrapport för ett läsår.  

Vid intervjuer beskrivs att underlag för planeringen därtill samlas in vid den så kallade 

kvalitetsdagen som genomförs under senhösten varje år. Under kvalitetsdagen besöker nämnden 

samtliga grundskoleenheter och vid besöken deltar nämnd, förvaltning och rektorer. Den senaste 

kvalitetsdagen för grundskolan genomfördes i december 2019 och nästkommande kvalitetsdag för 

grundskolan kommer att genomföras i november 2020, vilket framkommer av beslut på nämndens 

sammanträde i mars 2020. I samband med besöken tar nämnden del av samtliga 

kvalitetsrapporter samt annat relevant underlag. Fokus på kvalitetsdagen beskrivs vara elevers 

måluppfyllelse. Vid intervjuer beskrivs att nämnden samlas efter genomförd kvalitetsdag för att 

sammanfatta och diskutera utfallet av kvalitetsdagen.  

Utifrån underlag från kvalitetsrapporter och kvalitetsdagen skapas ett antal prioriteringsområden på 

huvudmannanivå (grundskolan) för nästkommande läsår.  

Inkommen dokumentation avseende planering 

Planeringen av utbildningen i grundskolan ska dokumenteras i nämndens årliga verksamhetsplan. 

För år 2019 upprättades dock ingen verksamhetsplan. Enligt uppgift upprättades istället ett årshjul 

för planering och uppföljning på huvudmannanivå för år 2019.  

Vi har erhållit barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för år 2020 som antogs av 

nämnden 2019-12-09. Verksamhetsplanen innehåller en omvärldsanalys, en riskanalys och 

riskhantering utifrån ett antal kvalitetsfaktorer samt ett antal utvecklingsmål med tillhörande 

indikatorer. Av verksamhetsplanen framgår ett antal utvecklingsområden samt ett antal planerade 

insatser, vilka beskrivs på sida 17 och 18. Insatserna har en tydlig koppling till identifierade 

utvecklingsområden, men av verksamhetsplanen framgår inte vad insatserna konkret förväntas 

leda till eller vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att insatserna ska kunna 

genomföras.   

Uppföljning av planering 

Vid intervjuer beskrivs att nämnden säkerställer att verksamheten genomförs i enlighet med 

framtagen verksamhetsplan genom den struktur för uppföljning och analys som återfinns i 

årshjulet.  

3.4.2. Bedömning 

Planeringen av utbildningen i grundskolan baseras på enheternas kvalitetsrapporter, utfallet av 

kvalitetsdagen som genomförs varje år samt en omvärldsanalys, vilket är i linje med 
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revisionskriterierna. Vi anser dock att planeringen skulle vinna på att utgå från ett bredare underlag 

på huvudmannanivå, till exempel kvalitetsrapporten för grundskolan. Vi ser det som positivt att 

planerade insatser har en tydlig koppling till identifierade utvecklingsområden. Det skulle dock 

behöva framgå på ett tydligare sätt vad insatserna förväntas leda till och vilka förutsättningar som 

krävs för att de ska kunna genomföras.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.  

3.5. Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i 

grundskolan är anpassad efter elevers behov och förutsättningar? 

 

3.5.1. Iakttagelser 

Modell för resursfördelning i grundskolan 

Inkommen dokumentation omfattar nämndens beslut om införandet av enhetlig elevpeng år 2013 

samt ett rapportutkast från en översyn och analys som genomfördes år 2018.  

Av beslutsunderlaget från år 2013 framgår att beslutet gäller en förändring av 

resursfördelningsmodellen som omfattar införandet av en enhetlig elevpeng där hänsyn tas till 

socioekonomi samt till små skolenheter. Elevpengen är uppdelad på förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 

samt 7-9.  

Översynen år 2018 omfattade grundskolans resursfördelningsmodell och enligt rapportutkastet 

(daterat 2018-05-14) fördelas grundskolans ekonomiska resurser i form av en grundtilldelning samt 

tilläggsbelopp. Resultatet från översynen pekade till exempel på att det fanns ett behov av en ökad 

transparens för att till exempel rektorer skulle förstå resursfördelningsmodellen fullt ut. Vi har 

efterfrågat den slutliga versionen av rapporten, men enligt uppgift saknas den i kommunens 

ärendesystem. Av nämndens protokoll från juni samt november 2018 framgår att översynen av 

resursfördelningsmodellen har diskuterats, men av protokollen framgår inte om några förändringar 

i modellen har beslutats.   

Utgångspunkten i resursfördelningsmodellen är att grundskolans totala budget fördelas på antal 

elever. Nämndens budget justeras till viss del för löneökningar. Däremot justeras nämndens 

budget inte utifrån förändringar i elevantal. Sammantaget innebär det att elevpengen kan öka eller 

minska från ett år till nästa och att en kraftig ökning av elevantal innebär en lägre elevpeng. Som 

beskrivs ovan fördelas grundskolans resurser i form av en grundtilldelning och tilläggsbelopp:   

• Grundtilldelningen fördelas utifrån antal elever och viktas utifrån årskurs. 

Grundtilldelningen tar även hänsyn till socioekonomi och särskilt små enheter i form av en 

socioekonomisk fördelning samt ett så kallat litet-tillägg.  

o Den socioekonomiska fördelningen sker utifrån två kriterier: vårdnadshavares 

utbildningsnivå samt om båda vårdnadshavarna är utrikesfödda. Kriterierna viktas 

50/50. Samtliga skolenheter tar del av fördelningen och år 2020 får den skolenhet 

som får lägst tilldelning 165 tkr och den skolenhet som får högst får 1 949 tkr.  

o Litet-tillägget fördelas till skolor med få elever i syfte att kunna finansiera sin 

grundorganisation. Skolor med färre än 90 elever får ett tillägg på 150 000 kronor 

per år och skolor med färre än 45 elever får ett tillägg på 300 000 kronor per år. 

Storleken på detta tillägg har inte förändrats sedan år 2013. Syftet med tillägget 

anges av nämnden vara att små enheter ska ha ekonomiska förutsättningar att 

erbjuda heltidstjänster. 

• Tilläggsbeloppet är sökbart för elever som är i behov av särskilt stöd. Enligt inkommet 

underlag är beloppet avsett för stödinsatser som inte anses rymmas inom ramen för 

grundtilldelningen. Till exempel omfattas resurser för att stödja elever med 
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koncentrationssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter av grundtilldelningen. Beloppet 

anges vara en pott som hanteras av verksamhetschefen. Tilläggsbeloppet bestäms efter 

en individuell prövning och beviljas enbart under en termin åt gången. Tilläggsbeloppet 

delas ut två gånger per år, det vill säga terminsvis. 

 

 

Fördelning av resurser med hänsyn till faktiska och/eller oförutsedda behov 

Utöver tilläggsbelopp, beskrivs vid intervjuer att det inte finns några resurser på huvudmannanivå 

som kan fördelas till enskilda enheter vid behov som uppstår på till exempel en enhet under 

pågående läsår. Detta är en medveten strategi som uppges ge förutsättningar för långsiktig 

planering på enheterna. Samtidigt beskrivs att en omfördelning mellan enheter skulle kunna vara 

möjlig om behov av det skulle uppstå. Hittills har sådana behov hanterats utan en omfördelning 

mellan enheterna. Vid intervjuer understryks att resursfördelningen i grunden är en fråga för 

enheterna och rektorer erbjuds utbildning avseende resursfördelning på enhetsnivå.  

Det beskrivs av de intervjuade att det inte finns någon tydlig koppling mellan det systematiska 

kvalitetsarbetet och den ekonomiska resursfördelningen. Det beskrivs att fördelning av ekonomiska 

resurser baseras på antaganden om elevers behov, snarare än underlag från det systematiska 

kvalitetsarbete som beskriver faktiska förutsättningar och behov.  

Utvärdering av resursfördelningsmodell   

Vid intervju anges att nämnden inte har genomfört någon egen strukturerad utvärdering avseende 

resursfördelningsmodellens ändamålsenlighet, det vill säga om modellen har önskad effekt. Vid 

intervju beskrivs dock att det socioekonomiska tillägget ses över löpande. Det framgår dock inte 

vid intervjuer eller i inkommet underlag på vilket sätt översynen görs eller med vilket resultat. Därtill 

lyfts vid intervjuer att utvärdering har skett avseende effekten av fördelning av tilläggsbelopp och 

att utvärderingen har visat att själva tilläggsbeloppet inte är avgörande för en elevs utveckling. Det 

avgörande beskrivs vara hur en enhet styrs och hur organisationen är uppbyggd. Avseende litet-

tillägget framstår det som oklart vad som ligger till grund för att tillägget har två nivåer (45 

respektive 90 elever). Det beskrivs att någon översyn av nivåerna inte har gjorts de senaste åren. 

Därtill beskrivs att förändringar i skolstrukturen har medfört att Ekbackens skola är den enda skola 

som har färre elever än 90 och som därmed är den enda skola som tar del av litet-tillägget i 

nuläget.   

Vidare lyfts att externa faktorer, såsom rambudget, effektiviseringskrav och elevantal påverkar 

fördelningen av grundskolans resurser. Till exempel förväntas antalet elever i grundskolan öka år 

2020; en ökning av grundskolans tilldelning från kommunfullmäktige med anledning av ökade 

volymer kommer dock träda i kraft först år 2021. Detta beskrivs medföra en stor ekonomisk 

utmaning under år 2020.    

3.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att resursfördelningsmodellen i grundskolan tar hänsyn till elevantal, elevers ålder 

samt socioekonomiska faktorer. Utifrån dessa faktorer tas därmed hänsyn till teoretiska variabler, 

det vill säga tänkta eller troliga förutsättningar och behov som elever har. För faktiska och/eller 

oförutsedda behov fördelas resurser i form av tilläggsbelopp. 

Eftersom tilläggsbelopp endast delas ut två gånger per år samt att fördelning av resurser inte sker 

med en tydlig koppling till resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet, bedömer vi att 

resursfördelningsmodellen riskerar att inte ta tillräcklig hänsyn till elevers behov och 

förutsättningar.   



 

22 
 

Vi konstaterar slutligen att det saknas en tydlig och systematisk rutin för att utvärdera 

resursfördelningsmodellen i sin helhet samt att en utvärdering inte har genomförts. En utvärdering 

av resursfördelningen är nödvändig för att säkerställa att fördelningen av resurser verkligen har 

avsedd effekt.  

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 
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 Revisionell bedömning 
Granskningen syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med tillräcklig 

intern kontroll. Granskningen syftar därtill att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

 

Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har säkerställt ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta delvis sker med 

tillräcklig intern kontroll. Vår samlade bedömning är att barn- och utbildningsnämnden delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig resursfördelning i grundskolan.  

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår av rapporten.  

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

enhetsnivå?  

 

Delvis uppfyllt 

  

 

Revisionsfråga 2: Säkerställer 

nämnden att det finns en 

ändamålsenlig dokumentation 

av det systematiska 

kvalitetsarbetet på 

huvudmannanivå? 

 

Ej uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 3: Följer 

nämnden upp utbildningen 

systematiskt och kontinuerligt? 

 

Ej uppfyllt 

 

Revisionsfråga 4: Vidtar 
nämnden åtgärder vid brister 
som har identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet? 

Delvis uppfyllt  
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Revisionsfråga 5: Har 
nämnden systematiskt och 
kontinuerligt planerat 
utbildningen?  

Delvis uppfyllt 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer 
nämnden att 
resursfördelningen i 
grundskolan är anpassad efter 
elevers behov och 
förutsättningar? 

 

Delvis uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

utbildningsnämnden:  

• Att säkerställa att den nya styrmodellen innebär att uppföljningen på huvudmannanivå 

utvecklas, till exempel genom att säkerställa att de mallar/anvisningar som finns för 

dokumentation på enhetsnivå och på huvudmannanivå bidrar till att ge en samlad och 

jämförbar bild av elevers kunskapsresultat, trygghet och studiero och förutsättningar för 

verksamhetens genomförande samt att de underlag som upprättas innehåller en analys av 

dessa resultat och förutsättningar. Genom detta kan uppföljningen bidra till en djupgående 

förståelse för vad till exempel bristande kunskapsresultat beror på/orsakas av som kan 

ligga till beslut om insatser på huvudmannanivå.  

• Att säkerställa att det upprättas en rutin och process för att systematiskt utvärdera 

resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa resursfördelningen är anpassad efter 

elevers behov och förutsättningar.  
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 Bilagor 
5.1. Bilaga 1. Granskad dokumentation 

 

• Lindesbergs kommuns plan/program Styrmodell för ledning och styrning (fastställd av 
kommunfullmäktige 2019-01-28) samt sammanträdesprotokoll från 2019-02-25 med 
beslutspunkt kring styrmodell 

• Lindesbergs kommuns Mål och budget 2020 och VP 2021-22 

• Årshjul 2020 BUF – Förvaltning och nämnd  

• Kvalitetsrapporter från Björkhagaskolan, Brotorpsskolan, Ekbackens skola och 
Stadsskogsskolan läsåret 2018/2019 

• Kvalitetsrapport grundskolan läsåret 2017/2018 

• Delårsrapport jan-aug 2019 

• Nämndernas verksamhetsberättelse 2019  

• Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2020 

• Underlag från kvalitetsdag 2019-12-11och utvecklingsdialog 2020-01-16 

• Lindesbergs kommun – Resursfördelningssystem i grundskola och förskola – Översyn och 
analys (rapportutkast daterat 2018-05-14) samt sammanträdesprotokoll från 2018-06-04 
och 2018-11-12 med beslutspunkter kring resursfördelningsmodell 

• Nämndens protokoll från sammanträden januari 2019 till och med mars 2020 
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5.2. Bilaga 2. Revisionskriterier 

 

Revisionsfråga 1: Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå?  

Revisionsfråga 2. Säkerställer nämnden att det finns en ändamålsenlig dokumentation av 

det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå?  

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 6 § ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras. I Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras 

skollagen och följande tre råd avser dokumentation av kvalitetsarbetet:  

Huvudmannen bör  

1. se till att det finns dokumentation för alla skolformer och fritidshemmet som är tillräcklig för 

att ligga till grund för analys och beslut på huvudmannanivå om prioriteringar av 

utvecklingsinsatser,  

2. skapa rutiner och former för dokumentation som är effektiva och ändamålsenliga för 

huvudmannens kvalitetsarbete, samt  

3. sträva efter att dokumentationen ger en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 

huvudmannens verksamhet. 

 

Revisionsfråga 3: Följer nämnden upp utbildningen systematiskt och kontinuerligt? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande två råd avser 

uppföljning av utbildningen:  

Huvudmannen bör  

1. samla in och sammanställa resultaten för alla verksamheter tillsammans med underlag 

som visar hur förutsättningarna för och genomförandet av utbildningen påverkat 

måluppfyllelsen, samt  

2. se till att det utöver den kontinuerliga uppföljningen även genomförs utvärderingar 

avseende huvudmannens samlade verksamhet inom särskilt identifierade områden. 

 

För att kunna utveckla utbildningen och vidta åtgärder, krävs att resultaten analyseras. Skolverkets 

Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet innehåller följande 

tre råd avseende analys:  

Huvudmannen bör 

1. med utgångspunkt i uppföljningen analysera vad som påverkar och orsakar resultaten och 

måluppfyllelsen för den samlade verksamheten,  

2. analysera om orsakerna framgår tydligt eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering 

behöver genomföras,  

3. använda analysen som underlag för dialoger med enheterna om utvecklingsbehov 
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Revisionsfråga 4: Vidtar nämnden åtgärder vid brister som har identifierats i det 

systematiska kvalitetsarbetet?  

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen.  

I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

konkretiseras skollagen och följande råd avser utveckling av utbildningen:  

Huvudmannen bör utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och därefter besluta vilka 

insatser som ska prioriteras för att de nationella målen ska uppfyllas. 

 

Revisionsfråga 5: Har nämnden systematiskt och kontinuerligt planerat utbildningen? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 4 kap. 3 § ska huvudmannen på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer 

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet konkretiseras skollagen och följande fyra råd avser 

planeringen av utbildningen:  

Huvudmannen bör  

1. se till att planeringen av utbildningen utgår från analysen av måluppfyllelsen och de 

utvecklingsområden som ska prioriteras på respektive nivå,  

2. ange i planeringen vad utvecklingsinsatserna förväntas leda till,  

3. ange i planeringen vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att 

utbildningen och utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras, samt  

4. se till att verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen. 

 

 

Revisionsfråga 6: Säkerställer nämnden att resursfördelningen i grundskolan är anpassad 

efter elevers behov och förutsättningar? 

Revisionskriterier 

Enligt Skollagen 2 kap. 8b § ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
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5.3. Bilaga 3. Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete 
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2020-05-28 
 
 
 
 
 

  

Tobias Bjöörn  Jenny Nordqvist 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Linderbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 

framgår av projektplan från den 2020-01-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 
711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

BUN:s kvalitetsindikatorer 2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna de föreslagna 
kvalitetsindikatorerna för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
På sammanträdet den 14 september 2020 redovisar utvecklingsstrategen 
förvaltningens förslag till övergripande indikatorer, att användas för att mäta 
mot tidigare beslutade kvalitetsfaktorer. 

Normer, värden, delaktighet och inflytande 
Elevers upplevelse av trygghet på lektionerna (GR) 
Elevers upplevelse av trygghet på rasterna (GR) 
Elevers insikt om kunskapskraven. (GR) 
Trygghet i förskolan (FSK) 
Barns förmåga att uttrycka tankar och åsikter. (FSK) 
Elevers trygghet i skolan. (GY) 
Elevers inflytande över undervisningens innehåll. (GY) 

Omsorg, utveckling och lärande 
Meritvärde, åk 9. (GR) 
Behörighet, åk 9. (GR) 
Måluppfyllelse, åk 6. (GR) 
Elevers arbetsfokus (GR) 
Examen inom 3 år. (GY) 
Betygspoäng efter genomförd gymnasieutbildning. (GY) 
Nyfikenhet och lust att lära. (FSK) 

Övergång, samverkan och omvärld 
Vårdnadshavares upplevelse av skolans information om sian barns utveckling 
och lärande. (GR) 
Vårdnadshavares upplevelse av samarbetet mellan skola och hem. (GR) 
Information om barns utveckling och lärande (FSK) 
Information om mål som styr verksamheten (FSK) 

Utvecklingsarbete 
Närvaro. (GR) 
Närvaro. (GY) 
Andel genomförda lektioner. (GR) 
Barns lärmiljö – inne (FSK) 
Barns lärmiljö – ute (FSK) 
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Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 
Förvaltningschef 
Utvecklingsstrateg 
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2020-10-07  BUN 2020/12 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 
Björn Österby 
 0581-811 89 
bjorn.osterby@lindesberg.se 

  

 

 
Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontroll år 2020 januari-

augusti 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna de redovisade 
kontrollmomenten och uppdra åt förvaltningen att senast 2020-12-31 
genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i samband med 
årsredovisningen för 2020, vid nämndens sammanträde i februari 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet den 12 oktober 2020 redovisar utvecklingsstrategen de 
redovisade momenten i internkontrollen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny styrmodell för ledning 
och styrning. Styrmodellen ska infördes 2019 gäller fullt ut från och med 
2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 

Från 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har 
av de risker som verksamheten identifierat finns mot grunduppdraget och 
kvalitetsfaktorerna. På enhetsnivå görs detta av rektorerna i förvaltningen i 
regelbunden egenkontroll, och aggregeras sedan upp till nämndnivå. 

Riskbedömning enligt nya styrmodellen utförs under hösten 2020. 

Spridandet av Corona-pandemin under framförallt våren 2020 påverkade 
möjligheten att genomföra flera kontrollmoment. Till delårsredovisningen för 
tertial 2 2020 redovisas därför endast två kontrollmoment. Resterande 
moment redovisas i samband med årsredovisningen i februari 2021. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Uppföljning av internkontroll för perioden januari-augusti 2020. 
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Barn- och utbildningsnämnd 
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1 Inledning 

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 
medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika 
allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda. 
 
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§ har 
kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i 
Lindesbergs kommun. 
 
I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett Reglemente för internkontroll Kf 
§ 60/204 som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och 
tillämpningar mm. 
 
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning 
av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska 
kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av 
verkställigheten av det offentliga uppdraget. 
 
Internkontroll omfattar: 
• Uppföljning av kontrollmoment. 
• Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens 
verksamheter. 
• Identifiering av brister. 
• Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller 
återupprepas. 
• Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny styrmodell för ledning och styrning. 
Styrmodellen ska infördes 2019 gäller fullt ut från och med 2020. 

Den nya styrmodellen påverkar även internkontrollen. 

Från 2021 ska internkontrollen bygga på den övergripande bild nämnden har av de risker 
som verksamheten identifierat finns mot grunduppdraget och kvalitetsfaktorerna. På 
enhetsnivå görs detta av rektorerna i förvaltningen i regelbunden egenkontroll, och 
aggregeras sedan upp till nämndnivå. 

Riskbedömning enligt nya styrmodellen utförs under hösten 2020. 

Spridandet av Corona-pandemin under framförallt våren 2020 påverkade möjligheten att 
genomföra flera kontrollmoment. Till delårsredovisningen för tertial 2, 2020 redovisas därför 
endast två kontrollmoment. Resterande moment redovisas i samband med årsredovisningen i 
februari 2021. 
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2 Sammanfattning av kontrollmiljön

S
an
n
o
lik
h
et

4

4 8 12 16

3

3 6 9 12

2

2 4 6 8

1

1 2 3 4

1 2 3 4

Allvarlighetsgrad

Hanteras omedelbart Hanteras snarast Accepteras Totalt: 9

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast

Accepteras

Sannolikhet Allvarlighetsgrad

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen) Allvarlig (Stor för intressenter och /eller
kommunen)

3 Stor (Kan inträffa varje vecka) Kännbar (Besvärande för intressenter
och / eller kommunen)

2 Liten (Kan inträffa varje månad) Lindrig (Liten för intressenter och / eller
kommunen)

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan) Försumbar (Obetydlig för intressenter
och / eller kommunen)

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

Normer, värden, delaktighet och
inflytande

1 Avsaknad av eller bristfälliga
aktuella rutiner vid kränkningar
och konflikter

Kontroll av aktuella rutiner vid
kränkningar och konflikter

2 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid hot och
våldssituationer

Kontroll av aktuella rutiner vid
hot- och våldssituationer

Attraktiv arbetsgivare med fokus
på arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och

3 Tjänster tillsätts med
sökande utan giltig
lärarlegitimation.

Kontroll av giltig lärarlegitimation

75 96 21

8 43

162
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll

kompetensförsörjning 4 Tjänster innehas av anställd
eller tillsätts med sökande utan
giltigt utdrag ur
belastningsregistret.

Kontroll av giltiga utdrag ur
belastningsregistret.

5 Yrkesgrupper saknas giltiga
uppdragshandlingar

Kontroll av giltiga
uppdragshandlingar för olika
yrkesgrupper

Omsorg, utveckling och lärande

6 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner vid tillbud och olycksfall

Kontroll av aktuella rutiner vid
tillbud och olycksfall

7 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för närvaro och
frånvarorapportering

Kontroll av aktuella rutiner för
närvaro-och frånvarorapportering

Utvecklingsarbete

8 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

Kontroll av aktuella rutiner för
delegationsbeslut och
verkställighet av nämndbeslut

9 Avsaknad av eller bristfälliga
rutiner för riskbedömningar vid
organisationsförändringar

Kontroll av aktuella rutiner för
riskbedömningar vid
organisationsförändringar

3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd

Normer, värden,
delaktighet och
inflytande

Avsaknad av eller
bristfälliga aktuella
rutiner vid kränkningar
och konflikter

Kontroll av aktuella
rutiner vid kränkningar
och konflikter

Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner vid hot
och våldssituationer

Kontroll av aktuella
rutiner vid hot-och
våldssituationer

Attraktiv arbetsgivare
med fokus på
arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Tjänster tillsätts med
sökande utan giltig
lärarlegitimation.

Kontroll av giltig
lärarlegitimation

Tjänster innehas av
anställd eller tillsätts med
sökande utan giltigt
utdrag ur
belastningsregistret.

Kontroll av giltiga utdrag
ur belastningsregistret.

Yrkesgrupper saknas
giltiga
uppdragshandlingar

Kontroll av giltiga
uppdragshandlingar för
olika yrkesgrupper

Omsorg, utveckling och
lärande

Avsaknad av eller
bristfälliga rutiner vid
tillbud och olycksfall

Kontroll av aktuella
rutiner vid tillbud och
olycksfall

Kommentar

Aktuella rutiner finns och
efterföljs.

Under 2020 har
personalavdelningen tagit
initiativ till inköp av en
modul till
personalsystemet Adato.
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

Modulen innebär en 
möjlighet att rapportera 
olycksfall och tillbud 
digitalt. 

Förvaltningens 
bedömning är att 
införandet av ytterligare 
kommer att effektivisera 
och förenkla hanteringen 
av olycksfall och tillbud. 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
närvaro och 
frånvarorapportering 

Kontroll av aktuella 
rutiner för närvaro- och 
frånvarorapportering 

 

Kommentar 

Under höstterminen 2019 
uppmärksammades 
avvikande frånvarosiffror 
för grundskolan. Vissa 
enheter hade mycket hög 
andel icke kvitterade 
lektioner. Vid närmare 
kontroll visade det sig 
finnas brister i hur 
schema läggs in i 
verksamhetssystemet. I 
december 2019 arbetade 
därför samtliga rektorer 
tillsammans med 
utvecklingsstrateg och IT-
samordnare för att 
åtgärda felaktigt 
inrapporterad frånvaro, 
åtgärda avsaknad av 
kvittenser av lektioner 
samt att skapa rutiner för 
hanteringen framöver. 

Arbetet följdes upp under 
våren 2020 och de 
vidtagna åtgärderna 
visade sig vid kontroll 
fortfarande vara 
verksamma. 

 

Utvecklingsarbete Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

Kontroll av aktuella 
rutiner för 
delegationsbeslut och 
verkställighet av 
nämndbeslut 

 

Avsaknad av eller 
bristfälliga rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

Kontroll av aktuella 
rutiner för 
riskbedömningar vid 
organisationsförändringar 

 

4 Slutsatser av uppföljning 

De två kontrollerade momenten i internkontrollen har visat att inga brister i rutinerna 
föreligger. 
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5 Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner de redovisade kontrollmomenten och uppdrar åt 
förvaltningen att senast 2020-12-31 genomföra resterande moment. Dessa ska redovisas i 
samband med årsredovisningen för 2020, vid nämndens sammanträde i februari 2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Delårsrapport och barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att godkänna delårsrapporten för 
tertial 2, januari – augusti 2020, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den12 oktober 2020 
redovisar förvaltningschefen delårsrapporten för tertial 2 för nämndens 
verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom 
att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. 
Nämndens ansvar omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och 
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola och kulturskola. 

 
Delåret 2020 präglades till stor del av den pågående pandemin. Nämnd och 
förvaltning tvingades till en rad beslut kopplade till den rådande situationen. 
 
Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste 
stärkas hela vägen från förskolan till gymnasieskolan. Arbetet med detta ska 
genomsyra hela nämndens arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet 
fokuserar på kvalitetshöjande insatser inom hela förvaltningen och nämnden. 
Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen inom respektive 
utvecklingsområde. 

Måluppfyllelsen har under det första halvåret 2020 förbättrats inom 
nämndens verksamhetsområden. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Bilagor: 

Delårsrapport jan-aug 2020, Tertial 2 2020 för Barn- och utbildningsnämnd 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom att köpa 
skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola 
och kulturskola. 

Verksamheterna 

Delåret 2020 präglades till stor del av den pågående pandemin. Nämnd och förvaltning 
tvingades till en rad beslut kopplade till den rådande situationen. 

Måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter i Lindesbergs kommun måste stärkas hela 
vägen från förskolan till gymnasieskolan. Arbetet med detta ska genomsyra hela nämndens 
arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet fokuserar på kvalitetshöjande insatser inom hela 
förvaltningen och nämnden. Varje enhet strävar efter att höja måluppfyllelsen inom 
respektive utvecklingsområde. 

Måluppfyllelsen har under det första halvåret 2020 förbättrats inom nämndens 
verksamhetsområden. 

Förskola 

För att möta bristen av förskollärare och öka likvärdigheten mellan förskolorna har 
grundbemanningen inom förskolan ändrats från tre förskollärare/avdelning till två 
förskollärare och en barnskötare per avdelning. Validering till barnskötare för 
tillsvidareanställda utan utbildning har skett och fortbildning för utbildade barnskötare har 
påbörjats. Visstidsanställning erbjuds för studenter från barn- och fritidsprogrammet. 

För att möta den ökade segregationen vid våra förskolor har områdesindelning införts, istället 
för val av förskola. Vi ser nu att den reformen börjar att sätta sig. Planering för nya förskolor i 
Lindesberg och Vedevåg har inletts. 

Grundskola 

För att stärka arbetet kring höjd måluppfyllelse, har fokus legat på att arbeta med 
resultatuppföljning och åtgärder för att eleverna ska lyckas nå kunskapskraven i skolan. 
Grundskolan har ökat antalet en-till-en-datorer och arbetar med vetenskapligt beprövade 
metoder för att stärka elevernas kunskapsutveckling. 

Förvaltningsledningen har under våren arbetat målmedvetet med att stärka det pedagogiska 
ledarskapet i klassrummet samt med att stärka rektors ledarskap. En speciell metod för detta 
är framtagen och presenterad för nämnden. 

Måluppfyllelsen har förbättrats i grundskolan. Andelen elever som är behöriga till nationellt 
program har ökat. Likaså har andelen elever som är godkända i samtliga ämnen i årskurs 6 
förbättrats. 
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Gymnasieskola 

Under våren 2020 har Lindeskolan fortsatt haft stort fokus på ekonomi, rekrytering av elever 
och kvalitetssäkring av verksamheten.Verksamheten vid Lindeskolan uppvisar inom många 
områden en fortsatt positiv trend. Planerade insatser avseende pedagogiskt utvecklingsarbete 
har genomförts. Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen var 92% år 2020, vilket var 
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bättre än föregående år (87%). Även andelen elever med yrkesexamen steg från 74% till 85%, 
vilket är över riksgenomsnittet. Skolledningen genomför effektiviseringar under 
verksamhetsåret, men budgeten är ännu inte i balans. 

Bemanningen av personal var fortsatt stabil och en hög andel av lärarna har lärarexamen på 
gymnasienivå. Det gäller både de studieförberedande- och de yrkesförberedande 
programmen. Det totala antalet anställda i samtliga yrkeskategorier på gymnasiet uppgick till 
166 st. Kulturskolans ledning, administration och personal är ej medräknade. 

Vid sidan av ovanstående präglades vårens verksamhet av den rådande pandemin. Gymnasiet 
fick med mycket kort varsel ställa om till distansundervisning för samtliga elever i mars. Det 
handlade om tre dagars förberedelser. Det hade en avgörande betydelse att samtliga elever 
och personal hade tillgång till en egen bärbar dator, att skolan sedan tidigare hade satsat på 
en modern digital lärplattform och att personalen hade viss erfarenhet av Office 365. Inte 
minst gäller det TEAMS som hade stor betydelse för att uppnå en tillfredsställande 
distansundervisning. 

Elevhälsa 

Elevhälsan har under året bidragit utifrån sina olika professioner till ökad måluppfyllelse 
genom att fokusera på främjande och förebyggande insatser med evidensbaserad grund. 
Fortsatt arbete med att stärka högre närvaro genom "Närvarolyftet" i Lindesbergs kommun 
har under året prioriterats av samtliga skolområden. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan har fortsatt vilket synliggörs 
i den årliga patientsäkerhetsberättelsen. 

Familjesamverkansteamet har kommit igång i norra länsdelen. Syftet med teamet är att kunna 
stödja familjer och verksamheter till att samverka i större grad vilket bidrar till ökad 
måluppfyllelse och förbättrad hälsa. 

Corona-pandemin har präglat verksamheten genom en ökad oro bland elever, 
vårdnadshavare och personal, vilket lett till olika stödinsatser samt omfallsanalyser på 
organisation-, grupp- och individnivå. I samverkan med Region Örebro län och 
Socialförvaltningen genomförde elevhälsans medicinska insats frivillig antikroppsprovtagning 
för samtlig personal inom Socialförvaltningen, vilket medförde ändrade arbetsuppgifter för 
några skolsköterskor under juni månad. 

Ekonomi 

Periodens resultat för årets första 8 månader är -0,1 Mnkr mot anslagen budget. 

Vid bedömning av budget för 2020 framgår att gymnasieskola förväntas ha störst avvikelse. 
Resultatet januari till augusti är -7,5 Mnkr inom gymnasieskola med en helårsprognos på -
11,2 Mnkr (-8,7 %) 

Den största verksamheten grundskola har en budget i balans för första gången sedan 2010. 
Även ekonomin inom förskola 2020 ryms inom ram utifrån idag kända faktorer. 

Verksamheternas samlade årsprognos för 2020 är ett underskott med -6,0 Mnkr vilket är en 
förbättring jämfört med tidigare prognos. I den sammanfattande bilden framgår att Covid-19 
påverkat verksamheterna olika. På den positiva sidan finns budgetöverskott för framtida 
hyreskostnader på Lindbackaskolan som hjälper till att mildra ett underskott ute i 
verksamheterna. Sjuklönerna för perioden uppgår till 6,7 Mnkr och finansieras delvis med 
statsbidrag på 3,9 Mnkr. Lite mer än hälften av kostnaderna, 58,2%,  har därför tillfällig 
täckning trots de höga sjuktalen. 

Nämnden har arbetat med flera effektiviseringar under delåret. Som exempel på genomförda 
sparåtgärder kan nämnas; att ledningsorganisationen har reducerats, reducering av  
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nattbarnomsorg, nedstängning av en Familjecentral, tjänster inom elevhälsa och 
administration har ej återbesatts, utbildningar på Lindeskolan har satts på "paus" samt en rad 
andra förändringar inom förvaltningen. 

Personal 

Barn- och utbildningsförvaltningen hade 31 augusti ökat antalet tillsvidareanställda med 15 
personer jämfört med samma datum 2019. Totalt finns inom förvaltningens verksamhet 767 
personer som är tillsvidareanställda, 557 kvinnor och 210 män. Sjukfrånvaron för kommunen 
som helhet under  första halvåret 2020 är 6,42 %, vilket är ökning mot föregående år. Barn- 
och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är 5,72%, en ökning med 1,04 procentenheter. 

  

1.2 Ekonomi 

Periodens resultat för årets första 8 månader är -0,1 Mnkr mot anslagen budget. 

Vid bedömning av budget för 2020 framgår att gymnasieskola förväntas ha störst avvikelse. 
Resultatet januari till augusti är -7,5 Mnkr inom gymnasieskola med en helårsprognos på -
11,2 Mnkr (-8,7 %). 

Extra glädjande är det att den största verksamheten grundskola har en budget i balans för 
första gången sedan 2010. Av de 3 största verksamheterna har även förskola 2020 en 
verksamhet som ryms inom ram utifrån idag kända faktorer. 

Verksamheternas samlade årsprognos för 2020 är ett underskott med -6,0 Mnkr vilket är en 
förbättring från våren. Uppdraget till förvaltningschef i Barn- och utbildningsnämndens beslut 
2020-06-15 §54/20 är delvis uppfyllt genom att åtgärder är vidtagna för att minska 
underskottet 2020. I den sammanfattande bilden framgår att Covid-19 påverkat 
verksamheterna olika och på den positiva sidan finns budgetöverskott för framtida 
hyreskostnader på Lindbackaskolan som hjälper till att mildra ett annat större underskott ute 
i verksamheterna. Sjuklönerna för perioden uppgår till 6,7 Mnkr och finansieras delvis med 
statsbidrag på 3,9 Mnkr. 

Grundskola helårsprognos 2020 +0,3 Mnkr 
Den största verksamheten grundskola har för första gången sedan 2010 en budget i balans. 
Den stora verksamheten på 246,8 Mnkr har under året arbetat med effektiviseringar vilket 
redan skapat en förbättrad ekonomi. Det är extra glädjande att resultatet är så bra då 
åtgärderna krävt beslut om åtgärder motsvarande -16,2 Mnkr. Av dessa är den största 
förändringen minskade asylintäkter med -10,1 Mnkr, minskad flyktingbudget med -4,7 Mnkr 
och minskad budget med -1,4 Mnkr. 

Alla delar av verksamheten påverkas av elevantalet. Störst "växtvärk" har nu främst 
högstadiet, där elevantalet i egen kommunal regi ökat med 39 elever på ett år. Detta är i 
befolkningsprognosen bara början av en utveckling med fler elever inom nämnd åldersgrupp. 
Det resulterar indirekt till en effektivisering årligen på 2,5 Mnkr då budgeten i grundskolan 
inte ökat. 

Det totala elevantalet, på egna kommunala skolor inklusive asylelever, är samma som för ett 
år sedan. Asylsökande minskar och folkbokförda ökar. Stadsskogsskolan, Fröviskolan och 
Vedevågsskolan är de enheter som har ett ökat elevantal. Vedevågsskolan är den av dessa 
enheter som har samma asylantal som för ett år sedan. 30 % av eleverna i Vedevåg finansieras 
delvis med tillfälliga intäkter från Migrationsverket. 

Verksamhetens flexibla arbetssätt i och med Covid-19 och en mycket bra genomförd 
vårtermin ger en god ekonomi trots nya utmaningar. Elevpengen har minskat för 
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undervisning med det ökade elevantalet men verksamheten har lyckats minska verksamheten 
utifrån de ekonomiska ramarna. Skolenheter som vid sidan av grundskola har förskoleklass 
och fritidshem, arbetar aktivt med att finansiera hela sin verksamhet och har lyckats bättre 
2020 än tidigare år. Satsning på digitala lärverktyg har fortsatt under 2020 och rektorer på 
fler enheter än tidigare, aviserar en god rekryteringsförmåga av tillgänglig behörig personal 
inom grundskola. Skolbibliotek och utökad timplan är en fortsatt utmaning för verksamheten. 
Arbetet med minskad kostym har fortsatt inför hösten 2020. Det ger en god möjlighet att nå 
en budget i balans vid årets slut. Det finns inga marginaler för stora behov, men ju längre året 
går desto säkrare blir prognosen för helåret. 

Ny- och ombyggnation av Brotorpsskolan har ett överskott mot budget 2020 på 2,9 Mnkr. En 
hyreskompensation i budget som förväntas täcka kommande hyresökning. Detta är ett 
tillfälligt överskott som endast gäller för år 2020. 

Inom undervisning samt "köp och sälj" av skolplatser skiljer sig elevpeng mellan årskurs åt då 
timplan i högre årskurser har mer undervisningstid och fler ämnen. Detta är en utmaning i 
ekonomin då eleverna i årskurs 7–9 blir fler utan att lägre årskurser minskar och på så sätt 
kan finansiera det ökade behovet. Resultatet är att elevpengen sjunker för 
undervisningsdelen. 

Verksamheten på skolenheterna har tillsammans ett underskott mot budget med -0,8 Mnkr (-
0,4 %). Studiehandledning på modersmål och hemspråksundervisning har svårast att hålla 
kostnader inom anslagen ram vilket ger ett resultat på -1,1 Mnkr. Centrala delar har ett 
överskott mot budget med +1,1 Mnkr som finns hos flera budgetansvariga med 
stödfunktioner till grundskola. Förutom Brotorpsskolans hyresbudget finns underskott på 
skolskjuts -0,4 Mnkr, skolmåltider -0,4 Mnkr, vaktmästeri & administration - 0,4 Mnkr. Barn- 
och utbildningsförvaltningen har ett underskott på asylkontot på ca -1,0 Mnkr per sista 
augusti med anledning av Förvaltningsrättens domar kring överklaganden på avslagsbeslut 
Migrationsverket. 

De delar i prognosen som har svagast träffsäkerhet är kostnader i och med höstens Covid-19 
men också för skolskjuts och skolmåltider. Statsbidrag för januari-augusti uppgår till 25 Mnkr 
och både Skolverket och Migrationsverkets beslut om eventuellt återkrav kommer sent. Alla 
delar påverkar resultatet snabbt, då beloppen är stora. 

Sjuklönerna för januari-augusti uppgår i verksamheten grundskola till 2,8 Mnkr varav 1,7 
Mnkr (61 %) finansieras med statsbidrag för sjuklönekostnader med anledning av Covid-19. 
Kostnader som inte kompenseras för perioden för andra delar än sjuklöner uppgår till 0,6 
Mnkr. 

Förskola helårsprognos 2020 +0,9 Mnkr 
Förskolans verksamhet finansieras med tre olika delar och antalet barn är grunden för 
resursfördelningen. Antalet folkbokförda barn har på ett år ökat med 8 st i egen kommunal 
regi samtidigt som asylsökande barn minskat med 13 barn, vilket motsvarar en halvering. 
Ekonomin påverkas av detta då asylsökande finansieras med statsbidrag, medan det ökade 
antalet folkbokförda inte medför budgetökning. Ekonomin 2020 är trots denna utmaning god 
och bland åtgärder för en budget i balans kan nämnas minskad resurstilldelning för 
sommarmånader och minskad vikariebudget för helåret samt att fördelning av socialt index 
har en fast fördelning utan vikariepålägg. Socialt index är den del i budget som omfördelas för 
samma förutsättningar att nå hög måluppfyllelse, där utgångspunkt är vårdnadshavares 
utbildningsnivå och utlandsfödda. 

Inför 2020 hade verksamheten krav på sig att minska med -5,6 Mnkr. Av dessa består -3,6 
Mnkr i minskade asylintäkter och -1,0 Mnkr för minskad intäkt för nyanlända flyktingar. 
Resterande -1,0 Mnkr avser minskad budget för året. Minskad budget för tilläggsbelopp med -
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0,5 Mnkr för barn med extraordinära behov. Besparing på familjecentral uppgick till -0,4 
Mnkr och även -0,1 Mnkr för omsorg på obekväm arbetstid genomfördes. Korttidsinventarier 
som avser möbler och lekutrustning i verksamheten minskade med -0,1 Mnkr och budget för 
kompetensutveckling sjönk med -0,1 Mnkr. Av dessa besparingar är det barn med stora 
omsorgsbehov och resor kring omsorg på obekväm arbetstid som har svårast att hålla budget. 
Övriga delar ser per sista augusti ut att få full effekt redan 2020. 

De delar i prognosen som har svagast träffsäkerhet är kostnader i och med höstens 
verksamhet med anledning av Covid-19. Fler inskrivna barn i verksamheten påverkar endast 
marginellt 2020 men är en utmaning 2021 då ökade barnantal får helårseffekt. 

Verksamhet i egen kommunal regi har ett överskott med 0,4 Mnkr. Måltider förskola har ett 
överskott med 0,5 Mnkr för årets första 8 månader och vaktmästeri & administration har ett 
överskott på 0,3 Mnkr. Lokaler har ett underskott på -0,3 Mnkr. 

Utifrån det politiska beslutet att ta emot visstidsanställda barnskötare under 10 månader som 
tagit studenten från Lindeskolan uppstår finansieringsbehov för dessa som saknas i dagsläget. 
Förskolan har på flera enheter infört det framgångsrika arbetssättet med färre vikarier och 
större grundbemanning. 

Barn med långa vistelsetider i förskolan är svåra att rymma inom angiven ram då de inte ger 
någon ökad budget för rektor. Kostnader för blöjor är svårt att finansiera, årskostnad ligger på 
1,5 Mnkr. Under våren 2020 har verksamhetens vikariebehov och minskad verksamhet 
mildrat ett annat större underskott. 

Sjuklöner för januari-augusti uppgår i verksamheten förskola till 2,4 Mnkr varav 1,4 Mnkr (58 
%) finansieras med statsbidrag för sjuklönekostnader med anledning av Covid-19. Kostnader 
som inte kompenseras för perioden för andra delar än sjuklöner uppgår till 0,5 Mnkr. 124 tkr 
har hittills betalats tillbaka till vårdnadshavare i och med begränsad tillgång till omsorg under 
Covid-19 för 15 timmars barn. 

Det enskilt största statsbidraget till verksamheten avser "Mindre barngrupper förskola". För 
läsåret 2020/21 har Skolverket beviljat 4,4 Mnkr av ansökan på 5,6 Mnkr. En minskning med 
-0,9 Mnkr från föregående läsår. 

Gymnasieskola helårsprognos 2020 -11,2 Mnkr 
Gymnasieskolan redovisar ett negativt resultat på -7,5 Mnkr per sista augusti. Det beror på 
poster som är direkt hänförbara till minskade asylintäkter från Migrationsverket samt 
effektiviseringskrav under perioden 2019–2020. Gymnasieskolan har tappat 6,8 miljoner 
kronor i intäkter från Migrationsverket jämfört med 2019. Utöver det finns ett besparingskrav 
på totalt 7,9 Mnkr (4,9 Mnkr inför 2019 och 3,0 Mnkr inför 2020). 

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott på -11,2 Mnkr vid årets slut, vilket i stort sett 
hänförs till minskade statsbidrag och effektiviseringsuppdraget 2019–2020. Flera av de 
åtgärder som genomförs under verksamhetsåret verkställs efter höstterminens start och får 
därför inte helårseffekt. 

Prognosen har försämrats med -1,2 Mnkr jämfört med föregående prognostillfälle. 
Anledningen är minskade interkommunala intäkter för elever inom gymnasiet eftersom 
antalet elever från annan kommun beräknas bli färre jämfört med budget. Det finns 
fortfarande en viss osäkerhet kring de interkommunala kostnaderna under höstterminen, 
vilket kan få både positiv och negativ påverkan på resultatet vid årets slut. 

Skolskjuts har en negativ prognos på -1,9 Mnkr, vilket beror på att priset för gymnasiekort har 
ökat med 6,8% jämfört med förra året. Till det tillkommer en kostnadsökning på 1,2 Mnkr för 
en-till-en-datorer, vilket ingår i det prioriterade arbetet med digitaliseringen. Övergången till 
distansundervisning för gymnasielever gick att genomföra snabbt och med hög kvalitet med 
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hjälp av denna satsning. 

Gymnasieskolan ser i dagsläget enbart mindre påverkan av Covid-19 på ekonomin. Minskade 
intäkter för elevhemshyror och elevcafeterian på grund av distansundervisningen under 
våren vägs upp av minskade kostnader för livsmedel och lokalvård. 

Fritidshem helårsprognos +1,5 Mnkr 
Störst överskott i verksamheten finns i resursfördelningsmodellen som hittills i år har ett 
plusresultat på 1,0 Mnkr. Elevantalet är lägre än föregående år. Övriga överskott hör till 
omsorg på obekväm arbetstid och måltider. Grundbemanning med långa vistelsetider är en 
stor utmaning på skolenheter med lägst antal fritidselever. 

Central verksamhet helårsprognos +3,2 Mnkr 
Inför 2020 fick Barn- och utbildningsnämnden hyreskompensation för framtida kostnader för 
Lindbackaskolan. Övriga delar inom central verksamhet är förvaltningskontor, IT-samordning 
och Barn- och utbildningsnämndens politiska verksamhet. Av dessa har IT-samordningen 
omställningskostnader för avveckling av leasingkontrakt samtidigt som licenser är 
underbudgeterat 2020. 

Förskoleklass +0,5 Mnkr 
Verksamhetens överskott delas mellan måltider, verksamhet i egen kommunal regi samt köp 
av förskoleklassplatser. På egna kommunala skolenheter arbetar rektor aktivt för att samtliga 
verksamheter ska ha en budget i balans, varför verksamheterna förskoleklass, fritidshem och 
grundskola har ett tätt samarbete kring ekonomi. 

Särskola helårsprognos 2020 -0,2 Mnkr 
Grundsärskolan redovisar en positiv avvikelse på +0,1 Mnkr per sista augusti och prognosen 
för hela året är -0,2 Mnkr. Anledningen är att kostnader för anpassad skolskjuts har ökat 
kraftigt, vilket beror på ett nytt trafikavtal samt dyrare resor. 

Kulturskola helårsprognos 2020 +0,3 Mnkr 
Kulturskolan uppvisar ett positivt resultat på +0,7 Mnkr per sista augusti, vilket beror på 
ökade intäkter för frivilligdelen under vårterminen samt lägre personalkostnader och 
driftkostnader än budgeterat. Kostnaderna förväntas under hösten och helårsprognosen är 
+0,3 Mnkr. 

Gymnasiesärskola helårsprognos 2020 -1,5 Mnkr 
Gymnasiesärskolans avvikelse per sista augusti uppgår till -0,9 Mnkr. Gymnasiesärskolan 
erbjuder för närvarande fyra nationella program samt det individuella programmet. 
Anledningen till den negativa avvikelsen är högre undervisningskostnader än budgeterat. 
Underskotten genereras bland annat till följd av ett ökat elevantal, vilket leder till ökade 
kostnader för inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Mycket beror även på 
elevernas behov av stöd samt omfattningen av ämneslärare från Lindeskolan. Till detta 
tillkommer ökade kostnader för anpassad skolskjuts, vilket förklaras av ett nytt trafikavtal. 

 
Dessa faktorer gör att gymnasiesärskolan har svårigheter att kunna bedrivas inom ram för 
tilldelade resurser och prognostiserar ett underskott på -1,5 Mnkr vid årets slut. 

Fritidsgård helårsprognos +0,2 Mnkr 
Prognosen för den minsta av Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter är något 
bättre än tidigare år, detta med anledning av Covid-19. Verksamhet finns på 5 skolenheter och 
överskottet motsvarar mycket små överskott på respektive enhet, men ger en helårsprognos 
på +0,2 Mnkr. 
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Driftsredovisning (netto)

Verksamhet Utfall Ack budget Avvikelse Helårsprogn
os

Budget
helår

Budgetavvike
lse helår

Grundskola 165,0 164,9 -0,1 246,5 246,8 0,3

Förskola 98,7 100,5 1,7 150,1 151,0 0,9

Gymnasieskol
a 93,5 85,9 -7,5 140,3 129,1 -11,2

Fritidshem 17,6 19,3 1,7 27,4 28,9 1,5

Central
verksamhet

25,2 29,1 3,7 30,2 33,4 3,2

Förskoleklass 11,0 11,3 0,4 16,5 17,0 0,5

Särskola 9,6 9,7 0,1 14,8 14,6 -0,2

Kulturskola 5,8 6,5 0,7 9,2 9,5 0,3

Gymnasiesärs
kola

4,0 3,1 -0,9 6,3 4,8 -1,5

Fritidsgård 0,7 0,8 0,1 1,1 1,3 0,2

Totalt 431,1 431,1 -0,1 642,4 636,4 -6,0

Investeringar

Projektnamn Utfall period
Helårsprogn

os Budget
Budgetavvikelse

helår

Inventarier Brotorpsskolan 0,7 2,5 3,5 1,0

Lindbackaskolan 0,0 0,0 4,0 4,0

Inventarier grundskolan 1,0 1,0 1,0 0

Undervisningsinventarier
gymnasiet

0,1 1,0 1,0 0

Totalt 1,8 4,5 9,5 5,0

Av de 4 investeringsprojekten är inventarier grundskolan färdigställt inom ram 1,0 Mnkr.
Upparbetningsgraden i övriga projekt uppgår till 0,7 Mnkr inventarier Brotorpsskolan och 0,1
Mnkr undervisningsinventarier gymnasieskolan. Gymnasieskolans investeringsbudget på 1
Mnkr prognostiseras att nyttjas innan årets slut. Då Brotorpsskolan och Lindbackaskolan ska
färdigställas nästkommande år är bedömningen att 1,0 Mnkr respektive 4,0 Mnkr är pågående
projekt över åren 2020–2021.

1.3 Verksamhet

1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Grad av
kvalitet

Analys

Normer, värden, delaktighet
och inflytande

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Kvalitetsfaktorn är en sammanvägning av två olika
läroplansmål: Normer och värdensamt Delaktighet och
inflytande.

Generellt gäller att känslan av trivsel och trygghet är som
störst i de lägre åldrarna. I de yngre åldrarna tar personalen
ofta större ansvarför att skapa/bygga relationer med
eleverna.
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

Förskolan som helhet har till stor del gett barnen
förutsättningar att utvecklas inom området normer, värden,
delaktighet och inflytande, vilket framkommer i såväl
pedagogernas självskattning som i föräldraenkäten kring
frågor om trygghet, trivsel, bemötande samt barnens
förmåga att uttrycka känslor och åsikter,

Grundskolan har generellt fina siffror överlag, men
framförallt vad gäller "Elevers upplevelse av trygghet på
rasterna" och "Elevers upplevelse av hur de blir behandlade
av lärare". Det finns en tydlig förskjutning i resultatet desto
äldre eleverna blir. I de yngre åldrarna tar personalen större
ansvar för att skapa/bygga relationer med eleverna.

Omsorg, utveckling och
lärande

Kvalitén
är på väg att
uppnås

Förskolan som helhet har till stor del gett förutsättningar för
barnen att utveckla estetiska uttrycksformer, sin språkliga
förmåga, sin matematiska förmåga, sin förståelse och sina
förmågor inom naturvetenskaplig och teknik,

När det gäller digital kompetens har förskolan till viss del
gett barnen förutsättningar att utveckla sin digitala
kompetens. Utvecklingsområde som framkommer är behov
av kompetensutveckling för pedagogerna; förståelse för vad
digitalisering inom förskolan innebär samt fler digitala
verktyg.

För grundskolan är resultatet vad gäller elevers upplevelse
av "trygghet på lektionerna" och "skolans förväntningar på
deras lärande" är mycket gott. Detta är en mycket god grund
för utveckling inom området Utveckling och lärande.
Elevernas och vårdnadshavarnas upplevelse av arbetsfokus
är däremot otillfredsställande.

Andelen elever som får betyg i alla ämnen i åk 6 är från
godtagbar på våra skolor generellt, till mycket hög på en av
våra skolor. På våra 7-9-skolor ser vi en stark till måttlig
förbättring av elevernas resultat och möjlighet att komma
vidare till gymnasiet.

Gymnasieskolan uppvisar en förbättring av resultaten
jämfört med föregående år. Detta är särskilt positivt mot
bakgrund av den snabba omställning till
distansundervisning som skolan gjorde under vårterminen
2020.

Friska medarbetare Kvalitén
är på väg att
uppnås

Under våren ökade sjukfrånvaron i förvaltningens
verksamheter markant under april och maj. Därefter har
trenden varit sjunkande men för augusti ligger nivåerna
ändå cadrygt en procentenhet över normala nivåer.

Precis som i annan kommunal verksamhet har siffrorna
påverkats av aktuella rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten. Även om antalet faktiskt konstaterat
sjuka i covid-19 inte nödvändigtvis varit särskilt högt, så har
anställda med symptom som kan vara covid-19 hållit sig
hemma.

Under vissa perioder, särskilt under sen vår, var
personalsituationen på vissa enheter ansträngd, med hög
frånvaro, och ett par skolor fick även gå över till partiell
distansundervisning.

Övergång,samverkan och
omvärld.

Kvalitén
är på väg att
uppnås

För grundskolans del är nöjdheten godtagbar förutom på en
högstadieskola där det är tydligt att vårdnadshavarna anser
att det finns brister vad gäller skolan information om
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Kvalitetsfaktor
Grad av
kvalitet Analys

barnets utveckling och lärande och även brister då det gäller
samarbetet skola - hem. Viktiga framgångsfaktorer är att det
finns informationskanaler som fungerar, att de är kända och
lättåtkomliga. Kvaliteten upplevs högre om man på t.ex.
föräldramöte diskuterar vad det är föräldrar önskar
information om, vad skolan kan erbjuda och hur
informationen bäst levereras.

När det gäller övergångar mellan verksamheter och stadier
finns rutiner. Dessa utvärderas kontinuerligt. Det är mycket
viktigt att dessa planer utvärderas, förbättras och
aktualiseras regelbundet då viktig information kan riskera
att fastna som gör elevens situation sämre.
Kommunövergripande planer finns, och förvaltningen
aktualiserar revideringar.

Utvecklingsarbete Kvalitén
är på väg att
uppnås

Ett prioriterat utvecklingsarbete i grundskolan har varit
elevernas närvaro. Det här har inte varit ett vanligt år då
Corona gjorde sitt intåg under våren. Vi ser att den
närvaroplan som finns och är väletablerad ute på skolorna
har varit ett mycket gott stöd under denna kris. Från
förvaltningens sida har vi ökat vårt inflytande och kallar i
högre grad till så kallade steg 5-möten som kan leda till att
nämnden informeras och går vidare med föreläggande och
vite.

Normer, värden, delaktighet och inflytande

Kvalitetsindikator

FSK - Trygghet i förskolan

Förskolan som helhet uppvisar ett högt resultat i årets föräldraenkät gällande trivsel i förskolan, vilket
stämmer väl överens med pedagogernas självskattning. Flera förskolor har ett utfall på 100 %.

En framgångsfaktor som lyfts fram är att föräldrar känner stor tillit till pedagogerna.
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FSK - Trivsel i förskolan 

 
 

Förskolan som helhet visar ett positivt högt utfall även i årets föräldraenkät. Detta överensstämmer väl med 
pedagogernas självskattning. 

En framgångsfaktor som lyfts fram är att pedagogerna lägger stor vikt vid att bygga goda relationen med såväl 
barn som föräldrar för att skapa trygghet, vilket i sin tur troligen kan kopplas ihop med trivsel. 

GR - Vårdnadshavares upplevelse av sina barns trivsel i skolan. 

 
 

Delvis omformulerad fråga i vårdnadshavarenkäten för 2019-2020. Motsvarar nivån på tidigare års resultat. 
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GR - Elevers upplevelse av trygghet på lektionerna 

 
 

Ny fråga i elevenkäten för läsåret 2019-2020. 

GR - Elevers upplevelse av trygghet på rasterna. 

 
 

Ny fråga i elevenkäten för läsåret 2019-2020. 
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GR - Elevers upplevelse av hur de blir behandlade av andra elever. 

 
 

Ny fråga i elevenkäten för läsåret 2019-2020. 

GY - Elevers upplevelse av trygghet i skolan 

 
 

Måttet bygger på Skolinspektionens regelbundna enkät till elever i åk 2. Inga resultat för läsåret 2019-2020 
har redovisats. 

I en egen enkät utförd vårterminen 2019 svarar 84,7 % att de känner sig trygga i skolan. 
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FSK - Barns förmåga att uttrycka tankar och åsikter 

 
 

Förskolan som helhet uppvisar ett högt resultat i årets föräldraenkät gällande barnens förmåga att uttrycka 
tankar och åsikter och flera förskolor har fått 100 % i utfall. 

En framgångsfaktor som lyfts fram är ett medvetet arbete under året med barn inflytande och delaktighet och 
en framgångsfaktor till är professionellt förhållningssätt -ICDP (vägledande samspel) med närvarande och 
lyhörda pedagoger. 

GR - Elevers insikt om kunskapskraven. 

 
 

Delvis omformulerad fråga i elevenkäten för läsåret 2019-2020. Motsvara nivån på tidigare års resultat. 
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GY - Elevers upplevelse av att kunna påverka arbetssätten 

 
 

Måttet bygger på Skolinspektionens regelbundna enkät till elever i åk 2. Inga resultat för läsåret 2019-2020 
har redovisats. 

Omsorg, utveckling och lärande 

Kvalitetsindikator 

FSK - Nyfikenhet och lust att lära 

 
 

Förskolan som helhet uppvisar ett högt resultat i årets föräldraenkät gällande nyfikenhet och lust att lära. 

En framgångsfaktor som lyfts fram är närvaro och lyhördhet hos pedagogerna och att dessa fångar upp 
barnens intressen och förmågor samt tillsammans med barnen utformar lärmiljöer som väcker nyfikenhet och 
lust att lära. 
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GR - Måluppfyllelse åk 6 

 
 

Resultat taget ur IST Analys. 

GR - Meritvärde åk 9 

 
 

Resultat taget ur IST Analys. Högsta meritvärdet sedan 2015. 
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GR - Behörighet, åk 9 

 
 

Resultat taget ur IST Analys. Högsta behörigheten sedan 2015. 

GY - Betygspoäng efter gymnasieutbildning 

 
 

Resultatet avser samtliga program. 
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GY - Elever med examen inom 3 år 

 
 

Vårterminen 2020 uppnådde 92% av eleverna på studieförberedande programmen på Lindeskolan 
gymnasieexamen, en ökning med ca 5 procentenheter jämfört med 2018-2019.) 

Även på de yrkesförberedande programmen har det 2019-2020 skett en ökning av andelen elever med 
examen, jämfört med läsåret innan. 

Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 
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Övergång,samverkan och omvärld. 

Kvalitetsindikator 

FSK - Information om barns utveckling och lärande 

 
 

Ett högt resultat på årets föräldraenkät men lägre utfall för hela förskolan än två tidigare år och ett av 
resultaten som ger lägst utfall i föräldraenkäten. 

En framgångsfaktor är att erbjuda tolk vid utvecklingssamtal även om endast ena föräldern säger sig behöva 
det, för att säkerställa att information går fram. 

FSK - Information om mål som styr verksamheten 

 
 

Förskolorna som helhet har ett relativt högt resultat i föräldraenkäten, men ett av de områden som totalt 
ligger lägst. Anledningen kan vara utifrån pandemin och de ändrade rutiner som blev utifrån den. 

Framgångsfaktorer som lyfts fram är att det finns väl inarbetade rutiner för förmedling av information om 
verksamheten och mål i form av föräldramöten, föräldraforum, presentation på förskolan hemsida samt 
Tempusbloggen kopplad till läroplansmålen. 
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GR - Vårdnadshavares upplevelse av samarbetet mellan skola och hem. 

 
 

Ny fråga i vårdnadshavarenkäten för läsåret 2019-2020. 

GR - Vårdnadshavares upplevelse av skolans information om sina barns utveckling och lärande. 

 
 

Ny fråga i vårdnadshavarenkäten för läsåret 2019-2020. 
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Utvecklingsarbete 

Kvalitetsindikator 

FSK - Barns lärmiljö - inne 

 
 

Förskolorna som helhet har ett högt resultat på föräldraenkäten gällande barns lärmiljö inne. 

Framgångsfaktorer som lyfts fram är pedagogernas fokus på att skapa inspirerande lekmiljö med varietet och 
inspirerande lekmaterial, att de är närvarande och lyhörda och tar hänsyn till barnens intressen, önskemål 
och behov och att barnen är delaktiga i när de planerar miljön. . 

FSK - Barns lärmiljö - ute 

 
 

Förskolan som helhet har ett högt resultat i föräldraenkäten gällande barnens lärmiljö ute. 

Framgångsfaktorer som lyfts fram är att en upprustning skett på flera av våra förskolor under senaste åren. En 
annan är att pedagogerna medvetet för en meningsfull och stimulerande uteverksamhet genom att erbjuda 
gemensamma aktiviteter och bra lekmaterial. 
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GR - Andel genomförda lektioner 

 
 

Statistik saknas för läsåret 2019-2020. 

GR - Närvaro 

 
 

Ett par procentenheter lägre än tidigare år, brukar ligga på ca 91%. Har påverkats av Corona-pandemin. 
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1.5 Planerade förbättringsåtgärder 

  

Planerade förbättringsåtgärder  

Måluppfyllelse, kompetensförsörjning, lokaler och en budget i balans är förvaltningens 
framtida utmaningar. För att lyckas med detta kommer det att krävas ett antal strategiska 
beslut på flera olika nivåer. 

Ett fortsatt arbete för att förbättra elevernas resultat är viktigt framöver. Detta är den stora 
utmaningen för kommunens förskolor och skolor och flera olika åtgärder är verkställda för att 
öka måluppfyllelsen och fortsätta på den inslagna förbättringsvägen. 

Nyanländas lärande 

Arbetet med att ta emot och integrera nyanlända barn och elever kommer att fortsätta. Att 
stärka måluppfyllelsen för nyanlända är en viktig del i att stärka den totala resultatbilden för 
kommunen. 

Digitalisering 

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför behöver även Lindesbergs 
kommuns skolor utveckla digitala lärmiljöer. Skolans digitalisering handlar om förändringar i 
pedagogik snarare än teknik, vi förändrar arbetssätt för att förbättra resultaten. Regeringen 
har nyligen beslutat om förändringar i styrdokumenten kring digital kompetens och vi 
behöver utveckla organisationen utifrån detta. Grunden är att ge barn och elever bra 
förutsättningar att lära sig och att de har en digital kompetens med sig i studier och arbetsliv. 

Lärares behörighet och kompetensförsörjning. 

Alla lärare i grund- och gymnasieskolan måste ha behörighet i samtliga ämnen som de 
undervisar i. Det här är en stor utmaning för kommunen som bär ansvaret för att detta 
uppfylls. Rekryteringen av behöriga lärare till våra skolor har gått bra avseende höstterminen 
2020. Vi behöver fortsätta med arbetet att vara en "attraktiv arbetsgivare" i regionen. 

Utveckling av elevhälsan 

Elevhälsoplanen är en gemensam strategi för elevhälsoarbetet i hela förvaltningen. Att 
utveckla elevhälsoarbetet i linje med elevhälsoplanen är viktigt de kommande åren. För ökad 
måluppfyllelse är skolnärvaron central och elevhälsan har en central funktion i det strategiska 
arbetet. Att vi fortsätter att gå hela vägen på närvarotrappan är centralt, effekter av planen ses 
redan idag. 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbete som pågår inom förvaltningens 
verksamhetsområden följer här några ytterligare exempel på förbättringsområden: 

Förvaltningen 

Arbetet med att stärka måluppfyllelsen har intensifierats. En omorganisation inom 
grundskolan har skett, numera finns verksamhetschef och biträdande verksamhetschef. Syftet 
med detta är bland annat att skapa tydlig organisation och tydliggöra att arbetet mot ökad 
måluppfyllelse är viktig. Vidare sker en fortbildning av samtliga chefer i att stärka 
ledarskapet, detta genom en särskild metod. Trygga och kunniga ledare skapar 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse. Cheferna genomgår en ekonomiutbildning för att 
bättre kunna förstå och utveckla sin verksamhet. Resultaten av dessa satsningar ser vi redan 
nu. 

Förskola 

Förskolan arbetar med att utveckla samsynen på syfte och genomförande av överlämnande 
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mellan förskola och skola. Vidare sker en utveckling i sättet att bedöma språkförståelse och 
språklig medvetenhet. Förskolan arbetar med att utveckla metoder för att stärka barn med 
annat modersmål. Ett annat utvecklingsområde handlar om att hitta nya vägar i att rekrytera 
förskollärare och vikarier. 

Läslyftet, ett arbete med statsbidrag, pågår. Utöver detta inleds på några förskolor ett arbete 
kring praktiknära forskning, ett samarbete med Örebro Universitet. Syftet är att 
sammankoppla forskning och förskolans verksamhet för att stärka måluppfyllelsen. 

Grundskola 

För grundskolans del handlar det om att hitta olika vägar till ökad måluppfyllelse. Att höja 
kvaliteten i undervisningen samt stärkt ledarskap i klassrummet är viktiga instrument. Vidare 
fortsätter arbetet med att utveckla nyanländas lärande. Satsningen "Skriva sig till lärande", en 
språkutvecklande metod där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och 
lärare understödjs av digital teknik, har fortsatt.  Arbetet avslutades under vårterminen 2020. 

Som en viktig del i utvecklingen finns även behov av förbättrad analys och resultatuppföljning 
kring elevernas resultat. 

Gymnasieskola 

I fokus för gymnasieskolan står arbetet för ökad måluppfyllelse och säkrad rekrytering av 
kompetent personal. Vidare behöver uppföljningen av och analys kring elevernas 
studieresultat förbättras. Det stärkta ledarskapet i klassrummet är även det något som 
verksamheten kommer att utveckla framöver. 

Elevhälsa 

Även elevhälsans insatser fokuserar på att bidra till ökad måluppfyllelse. Arbetet med att 
stärka elevers närvaro med hjälp av närvaroplanen fortsätter. Ett systematiskt arbete med 
kvalitetssäkring av arbetet i den medicinska delen av elevhälsan pågår. 
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711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Pedagogiska priset 2019–2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att tacka för informationen 
Ärendebeskrivning 

Bidragen till barn- och utbildningsnämndens pedagogiska pris för läsåret 
2019-2020 redovisas den 16 september 2020 vid den s.k. dialogkonferensen. 

Pga. rådande smittspridning genomförs konferensen i digital form, där 
samtliga bidrag kommer att presenteras av pedagogerna, i ett Teams-möte 
genom Powerpoint-bildspel.  

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter erbjuds dock möjlighet att ta del 
av redovisningarna fysiskt, i sammanträdeslokalen Näset. Redovisningarna 
startar kl. 16:30. 

Även barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt samtliga 
rektorer i förvaltningen är inbjudna till dialogkonferensen. Tjänstepersonerna 
deltar digitalt. 

Redovisningarna spelas in och tillgängliggörs i efterhand för andra 
intresserade pedagoger att ta del av. 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Bidrag till Pedagogiska priset 2019–2020 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta om en vinnare av det pedagogiska 
priset för läsåret 2019–2020. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Bidragen till barn- och utbildningsnämndens pedagogiska pris för läsåret 
2019–2020 redovisades den 16 september 2020 vid den s.k. 
dialogkonferensen.  

Pga. rådande smittspridning genomfördes konferensen i digital form, där 
samtliga bidrag presenterades av pedagogerna i ett Teams-möte, genom 
Powerpoint-bildspel.  

Utöver nämndens ledamöter och ersättare var även barn- och 
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt samtliga rektorer i 
förvaltningen inbjudna till dialogkonferensen. 

Redovisningarna spelades in och har tillgängliggjorts i efterhand, för andra 
intresserade pedagoger att ta del av. 

Till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 12 oktober redovisas 
samtliga bidragsansökningar presentationer i pdf-form. 

 

 

Thomas Lindberg Björn Österby 
Förvaltningschef Handläggare 

 
 

Bilagor: 

Ansökningar och redovisningar i pdf-form. 



”Naturvetenskap och digitala verktyg samverkar i förskolans vardag” 

Pernilla Sjögren och Ida Ringaby 

Vi har under läsåret 19/20 jobbat med de naturvetenskapliga målen i förskolans 
läroplan (Lpfö 2018) . Vi använder digitala verktyg för att komplettera vårt mål, det 
faller in naturligt i vår verksamhet och vi förundras mycket av de aktiviteter vi gör.  

Dagens barn konsumerar mycket digitala verktyg som surfplattor.  

Vi har under läsåret erbjudit barnen olika aktiviteter där de fått möta digitala verktyg så 
väl som ett undersökande hjälpmedel som ett verktyg där vi kan producera bilder, 
filmer och se på närmare håll via vår förstoringskamera i förhållande till vårt 
avdelningsmål. 

Verksamhetsområde 

Förskola  

Kyrkberget 

2. Bakgrund/syfte 

Vi började med att utgå från självskattningsmatrisen samt vår gruppinventering av 
barnens intressen och erfarenheter. Vi såg att vi kunde tillgodose barnens intressen 
(som var ganska varierande) genom målen i naturvetenskap. Vi ville också använda 
digitala verktyg i vår vardag. 

Vi har utgått ifrån undervisningsmålen i naturvetenskap:  

-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra, 

-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen, 

Syftet med undervisningen var att barnen skulle få kunskaper och utökat kunnande 
inom naturvetenskapen samt ett utforskande förhållningssätt till digitala verktyg och 
hur vi pedagoger vill använda digitala verktyg i vardagen. 

En metod var att vi skulle diskutera på våra AKn vad barnen var intresserade av för att 
utveckla det som var aktuellt i vår barngrupp, det vill säga UR: program Tripp trapp träd 
(ekollon och fåglar) 

Vi ville fortsätta använda ateljén (förra årets avdelningsmål var estetik) för att 
erbjuda/presentera material med naturvetenskapligt innehåll samt använda och 
utveckla digitala verktyg så som ägget, projicering, skapa filmer och dokumentering. 

Vi har läst litteratur med naturvetenskapliga inslag så som Förskolans naturvetenskap i 
praktiken av Bodil Sundberg mfl. Gjort experiment ur Russinhissen av Hans Persson.  

Vi har även läst: 

Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet av Martina Lundström 



De yngsta barnen och läroplanen av Lena Edlund 

Digitalitet i förskolan av Nea Elyoussoufi 

Det luppen på verksamheten- att systematiskt utveckla förskolans arbete av Marie 
Fredriksson 

Utbildning och undervisning i förskolan av Christian Eidevald 

3. Resultat 

Detta kan mätas i t.ex. trivselenkäter och nöjdhetsundersökningar, men ses givetvis även 
i det dagliga arbetet eller som en upplevd känsla hos personal och barn-/elevgrupper. 

Vi har under läsåret utgått efter dessa didaktiska frågeställningar: 

- Vad intresserar barnen? 

- Vad ser vi för lärande? 

- Vad blev resultatet?  

- HGVV = Hur går vi vidare? 

Allt började med att barngruppen gick till vår "lilla skog" för att leta ekollon (bild 1 
bifogad fil). Under tiden som barnen letade, uppmärksammade de små vita runda klot 
(bil 2 bifogad fil). De dokumenterades med lärplattan så att vi tillsammans kunde se vad 
det var. Vi insåg att det var svårt att se i lärplattan, därför tog vi in några ägg och med 
"förstoringsägget" undersökte vi med noggrant (bild 3 och 4 bifogad fil). Kloten var ett 
ägg, det fanns något som levde inne i ägget (bild 5 och 6 bifogad fil). För att söka fakta, 
för vi pedagoger visste inte vad detta var, använde vi lärplattan för att ta reda på vad det 
var för ägg. Det visade sig vara den Spanska skogssnigeln (bild 7 bifogad fil). 

Här nedan kommer utdrag från delar av vår undervisningsdokumentation. Den texten 
innehåller resultat och reflektioner som vi på våra AK har utvärderat. 

Markeringen ~betyder våra reflektioner på HGVV. 

Ur vår undervisningsdokumentation: 

Vi går på uppdrag i skogen för att hitta ekollon, vi hittar några stycken men vi hittar 
också något annat SPÄNNANDE! Ägg ? vems då? Vi har tagit reda på det med hjälp av vår 
lärplatta, vi tror att det är spansk skogssnigel (mördarsnigeln) vi har bloggat om de nya 
äggen. Vi har använt förstoringskameran och många Gulsparvar har just nu ett stort 
intresse av äggen. ~HGVV vi fortsätter med gulsparvarnas intresse av äggen och 
utvecklar?~ 

Då barnens intresse för ägg fortsatte tog vi hjälp av faktaböcker för att undersöka olika 
former av ägg. De faktaböckerna har står i barnens bokhylla och finns tillgänglig i 
barnens miljö vilket gör det naturligt för barnen att söka upp fakta tillsammans med oss 
pedagoger. Ur en av faktaböckerna fanns en översikt på olika fågelägg som vi gjorde en 
plansch (bild 7 bifogad fil) av och satte upp. Denna plansch blev även en levande 
(flyttbar) dokumentation som barnen använde sig av på hela avdelningen. 



Ur vår undervisningsdokumentation: 

Vi har skrivit ut planscher med fågelägg, dessa är väldigt intressanta och barnen frågar 
vems ägg är det här? Vi pratar om att det är koleriks ägg (koltrasten) och gulsparvens 
ägg. 

HGVV Vi kommer att under tiden sätta upp de olika fåglarna vid de äggen som hör ihop, 
för att kunna se vems ägg som är vems.  

Vi kommer att börja måla Koleriks ägg och sätta upp i vår gren.~ (bild 8 och 9 bifogad 
fil) 

Barn fortsatte att förundras över de olika äggens form och storlek och en del barn 
trodde att de största äggen var dinosaurieägg. Vi på avdelningen har vidareutvecklat 
vårt intresse för ägg till dinosaurier. Vi byggde upp en dinosauriemiljö (bild 10, 11 och 
12 bifogad fil). 

Ur vår undervisningsdokumentation: 

Vi har tagit fram Dinosauriebordet, mycket populärt. Vi har också beställt mer litteratur 
som handlar om dinosaurier.  

Barnen intresserar sig fortfarande för ägg samtidigt som Dinosaurieintresset ökar. Vi 
fyllde en ballong, med en dinosaurie och vatten, ställde in den i frysen (under helgen) 
och vid tillfälle placera den på gården. 

Vi lade det frusna ägget ute och lät det ligga, för att se om någon eller några skulle 
upptäcka det. Tillslut hittades ägget och barnens frågor flödade och vi förundrades 
tillsammans (bild 14 bifogad fil). Vem har lagt ägget här, vad finns i ägget? En del barn 
trodde på sniglar (se v 47-48) här utgår barnen från tidigare erfarenheter och vet att vi 
har hittat snigelägg. Några trodde det var en dinosaurie. Hur ska vi kunna ta reda på det, 
undrade vi. Vad händer om vi tar in ägget? Det smälter svarade barnen. Ägget placerades 
i en ogenomskinlig bunke men hur ska vi göra för att barnen ska kunna ta del av 
egenskapen smälta? Vi riggade upp en lärplatta och använde appen iMotion och gjorde 
en timelapse för att enkelt kunna se hur det smälter och var som egentligen fanns i 
ägget. Dagen efter hade ägget smält och fram kom en dinosaurie. Vi samlade barnen i 
regnbågen och såg filmen som det blev alla bilderna (bild 15 bifogad fil). Sedan använde 
vi appen iMovie och gjorde en film med bakgrundsmusik och ljudeffekter. Konverterade 
filmen till appen Cloud QR och gjorde en kod som gjorde att vi kunde publicera filmen på 
bloggen och här (bild 16 bifogad fil). 

~Inför AK v 10. Hur gör vi med dinosauriebordet? Blev det som vi tänkte?~ 

Vi utvecklade dinosauriebordet med egentillverkade växter. Sedan kom våren och då 
flyttades allt fokus på plantering och insekter. 

Under tiden som vi har jobbat med äggen och dinosaurier har vi även utforskat ekollon, 
experiment med densitet (flyta sjunka) där barnen fick ställa hypoteser, ljus, skuggor 
och reflektioner. Vi har även titta närmare på snöflingor i äggkameran, planterat gula 
ärtor, krasse och solros. Vi har använt oss av lärplattan för att se timelapsefilmer på 
processen från frö till blomma. Vi förundras hela tiden i vår vardag. Barnen har fått ett 



växande intresse för insekter, där vi ser att barnen visar en omsorg och varsamhet kring 
våra insekter och djur i naturen. Barnen visar även en varsamhet och försiktighet kring 
våra växter (plantor) och blommor.  

Vi använder ofta digitala verktyg när vi vill förundras tillsammans med barnen. Ett 
exempel ur vår utbildningsdokumentation är insekter. Vi erbjuder barnen att komma 
nära olika fenomen i en digital miljö, där vi ser att barnen förundras och upptäcker olika 
fenomen.  

Ur vår undervisningsdokumentation: 

Nästan hela förmiddagen har vi letat insekter och andra små djur för att kolla hur de ser 
ut i vår äggkamera. När vi tog fram förstoringskameran var det många barn som kände 
igen det och sa ”ägg”. Vi tittade mycket på lärplattan när vi filmade/och fotograferade 
alla djur vi kunde hitta: svartmyra, spindel, nyckelpiga och fluga.~ Roligt att barnen 
fortsätter leta insekter. Se blogginlägg~ 

Barnen tar egna initiativ till att undersöka med hjälp av äggkameran (bild 17, 18 och 19 
bifogad fil).  

Barnen visar ett stort intresse för både insekter och växter 20, 21, 22 och 23 bifogad fil).  

Vi har börjat vårt projekt att måla en nyckelpiga. Några barn började med grunden och 
målade med röd färg som vi sedan ska fortsätta med. (input som Lotta Smed menade 
med att använda det digitala utforskandet i ateljén. Vi målar insekter som vi har 
dokumenterat). 

Vi har dokumenterat nyckelpigor på nära håll, där vi kan se noggrant hur de ser ut. Vi 
har fotograferat en nyckelpiga som vi hittade ute på vår gård.  

Idag har barnen fått möjlighet att måla nyckelpigor ute. Vi tittar noga på våra bilder som 
vi har tagit, räknar prickar och pratar om vilka färger vi kan se. Det blev en härlig 
målning och en levande målning som vi har haft ute hela dagen där barnen får komma 
och inspireras att måla och skapa ute i solen (bild 24 bifogad fil).  

~Många barn målade en stund och kom sedan tillbaka för att måla igen. Alla barn som 
var här idag har varit delaktiga i denna bild~ 

Vi fortsätter vår målning där vi målar sniglar, snäckor och spindlar (bild 25, 26 och 27 
bifogad fil) 

Analys ur vår undervisningsdokumentation: 

Varför blev resultatet som det blev? Koppla till mål och vilket lärande vi ville uppnå? 

En metod är att vi ska diskutera vad barnen är intresserade sig av på våra AKn för att 
utveckla det som är aktuellt i vår barngrupp. 

- Det gör vi återkommande på varje AK, vi utvärderar och reflekterar vad vi gjort under 
veckan och sedan kommer vi fram till HGVV.  

Vi vill fortsätta använda ateljén att erbjuda/presentera material med naturvetenskapligt 
innehåll 



- Barnen visar ett fortsatt intresse att vara i Ateljén och vi erbjuder både nya och gamla 
metoder. Barnen har skapat med naturmaterial,  

precis som föräldrarna på föräldramötet. Vi har valt att stänga dörren till ateljén, för att 
behålla och öka fokus på aktiviteterna. 

Vi delar upp barngruppen; barnen som sover efter lunch erbjuds aktiviteter på 
förmiddagarna och tvärt om för de barn som är vaknar efter maten 

- Det sker naturligt genom att de barnen som är vakna gör mer tillsammans.  

Vi vill använda och utveckla digitala verktyg så som ägget, projicering, skapa filmer 

- Vi använder digitala verktyg för att komplettera vårt mål, det faller in naturligt i vår 
verksamhet och vi förundras mycket av de aktiviteter vi gör.  

Vårt mål är fortfarande väldigt aktuellt och vi kommer att fortsätta med det i vår 
undervisning. Vi har tittat på snigelägg, sandkorn och löv. Vi längtar till snön så ska vi 
titta på snöflingorna. Vi projicerar UR:s tripp, trapp träd samt i appen (insekter) Barnen 
har ett stort intresse för det. Genom detta program får barnen och vi inspiration till 
HGVV. 

Vi vill hitta litteratur med naturvetenskapliga inslag. 

- Vi har letat på bergslagsbibblans hemsida och lånat, både skönlitterära böcker och 
faktalitteratur. På så sätt väcker vi intressen hos barnen, både att läsa, bläddra och söka 
fakta, nya kunskaper. 

Vi går till skogen med de äldsta barnen på förmiddagen. 

- Vi har varit till stora skogen vid flera tillfällen och knackat på stenar, tagit oss fram 
över och under och förbi hinder. 

Vi fortsätter på samma sätt som vi hittills gjort med digitala verktyg. Vi använder 
lärplattorna till att projicera, söka fram på fakta, vi dokumenterar med den, både inne 
och ute. Ägget har vi tagit fram när vi vill undersöka på ett närmare håll. Vi förundras 
och lär och nytt tillsammans. Vi kommer att använda appen Animate anything för att 
animera Tripp och trapps vänner, Kol-Erik, Benrangel, Elke- Ekorre. Vi ser att 
programmet från UR är en framgångsfaktor. För genom det tillgodoser vi språk och 
kommunikation, normer och värden, matematik. Vi tar vara på det här och utvecklar det 
vidare med hjälp av digitalisering, estetiska uttrycksformer, naturkunskap och barns 
inflytande och delaktighet. 

Barnen har ett ökat intresse för böcker och vi fortsätter att låna naturinriktade böcker. 

Slutord: 

Det är tack vare skogen som barnen fått ett intresse för insekter och fåglar i och med de 
holkar som vi ser i skogen. Barnen vill gärna vara i skogen och vi är mer och mer i vår 
lilla skog. I skogen får barnen ett undersökande förhållningssätt en förståelse och 
omsorg för skogens växter och djur. Undervisningen fortsätter så väl inne på 
avdelningen och även när vi är ute i skogen och på gården. 



Vi kan se att verksamhetsmålet har intresserat barnen, där alla barnen har varit 
delaktiga i våra aktiviteter. Vi har tillsammans med barnen förundrats över det som vi 
har utforskat och vi alla har utvecklat nya kunskaper och erfarenheter, både vuxna och 
barn. Vi är medforskande pedagoger och har tillsammans med barnen tagit reda på fakta 
och fått nya kunskaper, vilket har varit väldigt roligt.  

Vi har erbjudit barnen ett varierat och mångsidigt lärande i naturvenskap samt digitala 
verktyg.  

I samtal med vårdnadshavare under utvecklingssamtal har det framkommit att barnens 
intressen för vårt mål även fortsatt hemma 

I och med vårt mål, har vi sett att barn som har varit rädda för insekter, tycker nu om 
insekter och förundras av våra insekter i naturen.  

Det som vi har erbjudit (aktiviteter) i vår undervisning har barnen visat ett intresse för. 
Det mesta vi gör, intresserar barnen, med andra ord: vi har lyckats följa barnens 
intressen. 

4. Motivering 

I samband med det systematiska kvalitetsarbetet kunde vi tydligt se i vår 
undervisningsdokumentation (gruppnivå) samt barndokumentation (individnivå) 
resultatet på de mål vi satte upp hösten 2019.  

Syftet med undervisningen var att barnen skulle få kunskaper och utökat kunnande 
inom naturvetenskapen samt ett utforskande förhållningssätt till digitala verktyg och 
hur vi pedagoger tillsammans med barnen kan använda digitala verktyg i vardagen. Det 
anser vi att vi härmed har uppnått. 

Det är tack vare det förhållningssätt och barnsyn som medforskande pedagoger med ett 
kollaborativt lärande givit varje barn förutsättningar till utökade kunskaper och 
erfarenheter inom målet naturvetenskap. Både på gruppnivå samt individnivå. 

Vi tillämpar en spontan undervisning som medforskande pedagoger för att fånga 
undersökandet i ögonblicket. 

Vår undervisning vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och det går 
tydligt att påvisa goda resultat i förhållande till vårt avdelningsmål. 

 



Naturvetenskap 
och digitala verktyg 

samverkar i 
förskolan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har under läsåret 19/20 jobbat med de naturvetenskapliga målen i förskolans läroplan (Lpfö 2018) . Vi använder digitala verktygför att komplettera vårt mål, det faller in naturligt i vår verksamhet och vi förundras mycket av de aktiviteter vi gör.Dagens barn konsumerar mycket digitala verktyg som surfplattor.Vi har under läsåret erbjudit barnen olika aktiviteter där de fått möta digitala verktyg så väl som ett undersökande hjälpmedel somett verktyg där vi kan producera bilder, filmer och se på närmare håll via vår förstoringskamera i förhållande till vårt avdelningsmål.Dispositionen i detta bildspel är då att vi börjar från början, och det är undervisningsdokumentationen, själva startskottet för vårt avdelningsmål. Följt av bilder/dokumentation från vår utbildning där vi analyserar och reflekterar vad vi ser för lärande. Följt av hur vi arbetar med digitala verktyg /digitalisering kopplat till vårt mål.Vi avslutar med ett utdrag från vårt systematiska kvalitetsarbete, där vi självskattar oss och analyserar vår undervisning. I våras när vi satt med självskattningen såg vi tydligt att vi hade nått de strävansmål vi valde under hösten.



Undervisningsdokumentation 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta är en framsida ur vår undervisningsdokumentation där vi formulerar vårt mål.�Vi är en 1-3 års avdelning med 16 st barn. Vi började med att utgå från självskattningsmatrisen samt vår gruppinventering av barnens intressen och erfarenheter. Vi såg att vi kunde tillgodose barnens intressen (som var ganska varierande) genom målen i naturvetenskap. Vi ville också använda digitala verktyg i vår vardag. Vi har utgått ifrån undervisningsmålen i naturvetenskap:-förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,-förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,Detta är en planering utifrån de didaktiska frågorna, som följs med systematiskt i vår undervisning. Längre fram kommer vi att visa en del av resultatet för att få förståelse av vårt dokumentationsverktyg. I vårt systematiska kvalitetsarbete har man samlat alla förskolan strävansmål till ett dokument, som kallas Lotusdiagram. Litteratur med naturvetenskapliga inslag:�Dels litteratur för barnen och litteratur för oss pedagoger (vetenskaplig forskning)Vi har läst litteratur med naturvetenskapliga inslag så som Förskolans naturvetenskap i praktiken av Bodil Sundberg mfl. Gjortexperiment ur Russinhissen av Hans Persson.Vi har även läst:Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbetet av Martina LundströmDe yngsta barnen och läroplanen av Lena EdlundDigitalitet i förskolan av Nea ElyoussoufiDet luppen på verksamheten- att systematiskt utveckla förskolans arbete av Marie FredrikssonUtbildning och undervisning i förskolan av Christian Eidevald



Vårt första uppdrag, hitta ekollon

Vi hittar något annat 
spännande!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Allt började med att barngruppen gick till vår "lilla skog" för att leta ekollon. Under tiden som barnen letade, uppmärksammade de små vita runda klot.De dokumenterades med lärplattan så att vi tillsammans kunde se vad det var.Här har vi också med oss en visuell bild för hur ekollon kan se ut. 



Undersöker, upptäcker och förundras
Det är ett 
ägg!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi insåg att det var svårt att se i lärplattan, därför tog vi in några ägg och med "förstoringsägget" undersökte vi med noggrant. Kloten var ett ägg, det fanns något som levde inne i ägget. För att söka fakta, för vi pedagoger visste inte vad detta var, använde vi lärplattan för att ta reda på vad det var för ägg. Det visade sig vara den Spanska skogssnigeln.



Undervisningsdokumentation Pedagogisk dokumentation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här nedan kommer utdrag från delar av vår undervisningsdokumentation. Den texten innehåller resultat och reflektioner som vi på våra AK har utvärderat.Ur vår undervisningsdokumentation:Vi går på uppdrag i skogen för att hitta ekollon, vi hittar några stycken men vi hittar också något annat SPÄNNANDE! Ägg ? Vems då? Vi har tagit reda på det med hjälp av vår lärplatta, vi tror att det är spansk skogssnigel (mördarsnigeln) vi har bloggat om de nya äggen. Vi har använt förstoringskameran och många Gulsparvar har just nu ett stort intresse av äggen. ~HGVV vi fortsätter med gulsparvarnas intresse av äggen och utvecklar?~I vår undervisningsdokumentation har vi valt att markera texten med röd färg, det är för att vi på ett tydligt sätt ska kunna se hur vi analyserar och reflekterar över våra undervisningsmetoder. Vi tycker det är viktigt att använda oss av HGVV som är vårt reflektions- och analysverktyg.Då barnens intresse för ägg fortsatte tog vi hjälp av faktaböcker för att undersöka olika former av ägg. De faktaböckerna har står i barnens bokhylla och finns tillgänglig i barnens miljö vilket gör det naturligt för barnen att söka upp fakta tillsammans med oss pedagoger. Ur en av faktaböckerna fanns en översikt på olika fågelägg som vi gjorde en plansch av och satte upp.Denna plansch blev även en levande (flyttbar) dokumentation som barnen använde sig av på hela avdelningen. Barn fortsatte att förundras över de olika äggens form och storlek och en del barn trodde att de största äggen var dinosaurieägg.Här har vi två olika typer av dokumentation, undervisningsdokumentation är vårt sätt att dokumentera, reflektera och analysera (kollegialt) för att föra undervisningen framåt. Pedagogisk dokumentation synliggör lärandet tillsammans med barn och vuxna. Där samtalar vi och reflekterar över undervisningen. 



Barnens intresse för dinosaurier 
AnimateAnything

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi på avdelningen har vidareutvecklat vårt intresse för ägg till dinosaurier. Vi byggde upp en dinosauriemiljö.Ur vår undervisningsdokumentation:Vi har tagit fram Dinosauriebordet, mycket populärt. Vi har också beställt mer litteratur som handlar om dinosaurier. Barnen intresserar sig fortfarande för ägg samtidigt som Dinosaurieintresset ökar. Vi fyllde en ballong, med en dinosaurie ochvatten, ställde in den i frysen (under helgen) och vid tillfälle placera den på gården.Det sker många spontana undervisningstillfällen på vår avdelning, och ett av dessa är att använda appen animate anything.






Ägg + dinosaurier = experiment

”Vi lade det frusna ägget ute och lät 
det ligga, för att se om någon eller 
några skulle upptäcka det. Tillslut 
hittades ägget och barnens frågor 
flödade och vi förundrades 
tillsammans. Vem har lagt ägget här, 
vad finns i ägget? En del barn trodde 
på sniglar (se v 47-48) här utgår 
barnen från tidigare erfarenheter och 
vet att vi har hittat snigelägg. Några 
trodde det var en dinosaurie. Hur ska 
vi kunna ta reda på det, undrade vi. 
Vad händer om vi tar in ägget? Det 
smälter svarade barnen”

Ur vår undervisningsdokumentation



Experiment pågår, släck ej lampan!

1 bild/minut från måndag kl
13.00 till tisdag kl 08.00. Det 
blev 948 bilder som 
tillsammans blev en film på ca 
1 minut.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ägget placerades i en ogenomskinlig bunke men hur ska vi göra för att barnen ska kunna ta del av egenskapen smälta? Vi riggade upp en lärplatta och använde appen iMotion och gjorde en timelapse för att enkelt kunna se hur det smälter och var som egentligen fanns i ägget. Dagen efter hade ägget smält och fram kom en dinosaurie. Vi samlade barnen i regnbågen och såg filmen som det blev alla bilderna. Sedan använde vi appen iMovie och gjorde en film med bakgrundsmusik och ljudeffekter. Konverterade filmen till appen Cloud QR och gjorde en kod som gjorde att vi kunde publicera filmen på bloggen och här.Det här blev resultatet på vår film som vi vill visa er nu:






Digitalisering och förundran

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi förundras hela tiden i vår vardag.Vi erbjuder barnen att komma nära olika fenomen i en digital miljö, där vi ser att barnen förundras och upptäcker olika fenomen.Det här är ett sätt att undervisa genom digialisering. Vi skapar digitala miljöer på vår avdelning, här är en mötesplats där barnen får komma och gå som de känner, en stund att förundras och utforskas i. 



Undervisningsdokumentation

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi följer barnens intressen och här ser vi i vår undervisningdokumentation att fokuset flyttas till plantering och insekter. Vi har med hjälp av en QR kod tittat på växtprocessen från en solros. Vi planterar och dokumenterar tillsammans med barnen och följer våra plantor. Vi pedagoger har ett undersökande förhållningssätt och lyssnar in och följer det barnen intresserar sig för. Vår utmaning i undervisningen är att erbjuda många olika aktiviteter utifrån barnens olika intressen inom vårt mål. Vi tillämpar en spontan undervisning som medforskande pedagoger för att fånga undersökandet i ögonblicket.



Digitala verktyg 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nästan hela förmiddagen har vi letat insekter och andra små djur för att kolla hur de ser ut i vår ägg kamera. När vi tog fram förstoringskameran var det många barn som kände igen det och sa ?ägg?. Vi tittade mycket på lärplattan när vi filmade/ochfotograferade alla djur vi kunde hitta: svartmyra, spindel, nyckelpiga och fluga.~ Roligt att barnen fortsätter leta insekter. Se blogginlägg~Barnen tar egna initiativ till att undersöka med hjälp av äggkameran.Barnen visar ett stort intresse för både insekter och växter.



Digitalisering samverkar med estetik och vårt 
avdelningsmål

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har börjat vårt projekt att måla en nyckelpiga. Några barn började med grunden och målade med röd färg som vi sedan ska fortsätta med. Vi målar insekter som vi har dokumenterat och använder det digitala utforskandet i ateljén.Vi har dokumenterat nyckelpigor på nära håll, där vi kan se noggrant hur de ser ut. Vi har fotograferat en nyckelpiga som vi hittade ute på vår gård.Idag har barnen fått möjlighet att måla nyckelpigor ute. Vi tittar noga på våra bilder som vi har tagit, räknar prickar och pratar om vilka färger vi kan se. Det blev en härlig målning och en levande målning som vi har haft ute hela dagen där barnen får komma och inspireras att måla och skapa ute i solen.~Många barn målade en stund och kom sedan tillbaka för att måla igen. Alla barn som var här idag har varit delaktiga i denna bild~Vi fortsätter vår målning där vi målar sniglar, snäckor och spindlar.



Systematiskt kvalitetsarbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi kan se att verksamhetsmålet har intresserat barnen, där alla barnen har varit delaktiga i våra aktiviteter. Vi har tillsammans med barnen förundrats över det som vi har utforskat och vi alla har utvecklat nya kunskaper och erfarenheter, både vuxna och barn. Vi är medforskande pedagoger och har tillsammans med barnen tagit reda på fakta och fått nya kunskaper, vilket har varit väldigt roligt.Vi har erbjudit barnen ett varierat och mångsidigt lärande i naturvenskap samt digitala verktyg.Syftet med undervisningen var att barnen skulle få kunskaper och utökat kunnande inom naturvetenskapen samt ett utforskande förhållningssätt till digitala verktyg och hur vi pedagoger tillsammans med barnen kan använda digitala verktyg i vardagen.Det som vi har erbjudit (aktiviteter) i vår undervisning har barnen visat ett intresse för. Det mesta vi gör, intresserar barnen, med andra ord: vi har lyckats följa barnens intressen. Det anser vi att vi härmed har uppnått. Det är tack vare det förhållningssätt och barnsyn som medforskande pedagoger med ett kollaborativt lärande givit varje barn förutsättningar till utökade kunskaper och erfarenheter inom målet naturvetenskap. Både på gruppnivå samt individnivå.Vi tillämpar en spontan undervisning som medforskande pedagoger för att fånga undersökandet i ögonblicket. Vår undervisning vilar på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet och det går tydligt att påvisa goda resultat i förhållandetill vårt avdelningsmål.



”Tala om problem!” 

Cecilia Holmqvist 

Hur kan man komma ifrån att matematikundervisning i stor utsträckning är enskilt 
arbete i matteboken? Jag har under de senaste tre åren arbetat med en klass, där  

1) tala matematik och  

2) problemlösning 

har varit naturliga delar i den vardagliga undervisningen. 

Verksamhetsområde 

Förskoleklass och grundskola  

Storåskolan 

2. Bakgrund/syfte 

I Pisa-undersökningen ett antal år tillbaka når inte svenska elever lika högt i 
matematikdelen, som exempelvis elever i Kina och i Finland. Länge har 
matematikundervisningen i Sverige kännetecknats av elevernas enskilda arbete i 
matteboken, medan elever i både Kina och Finland har ett annat arbetssätt i 
matematiken. I dessa länder får eleverna lösa och diskutera problem. Att endast räkna i 
boken, ger alltså inte samma resultat som problemlösning och diskussion ger.Trots detta 
har jag medvetet behållit den fysiska matteboken för att underlätta för elever med 
speciella svårigheter i behov av en fast grund. De muntliga uppgifterna och 
problemlösningen blir också en del av den vardagliga matematiken. 

Att lösa problem är en av de fem förmågorna inom matematiken. Det innebär att 
elevernas måste få träna att lösa problem och till sin hjälp behöver de få verktyg och 
strategier. Ju säkrare de blir på sina verktyg och ta sig an problemen, desto säkrare blir 
de att lösa allehanda problem. 

Att kunna förklara strukturerat samt att resonera är två andra förmågor. När eleven 
pratar matematik, lär sig eleven även att använda begreppen, vilket underlättar när 
förklaringen ges. Dessutom kan eleverna hjälpas åt och på så sätt nå högre. Det muntliga 
arbetet kan också underlätta för elever med skrivsvårigheter, eftersom de lär sig i 
samtalet med kamraten, även om inte uppgiften dokumenteras. 

Genom att varje vecka väva in problemlösning samt muntliga paruppgifter/ 
klassdiskussioner, vill jag att mina elever med säkerhet skall ta sig an problem och att i 
det muntliga arbetet kunna sätta ord på tanken och få ökad förståelse för matematiken. 

3. Resultat 

Detta kan mätas i t.ex. trivselenkäter och nöjdhetsundersökningar, men ses givetvis även 
i det dagliga arbetet eller som en upplevd känsla hos personal och barn-/elevgrupper. 

Eftersom jag fick följa klassen under tre år, kunde jag se progressionen. Det fanns elever, 
som var duktiga i skrift att förklara sina lösningar, men att de inte visade samma 



säkerhet i muntliga sammanhang. I utvärderingar framkom att de ville utvecklas, men 
att de inte visste hur. Detta ledde till att jag lade in ännu mer diskussionsuppgifter eller 
kortare problem att lösa, som en start på lektionen. Och detta gav resultat. 

Att ha Vem vet mest eller Mästarnas mästare som ett repetitionsmoment, där de 
arbetade parvis, uppskattade eleverna . Det framkom att vissa tävlingsinriktade elever 
pluggade extra för att slippa åka ut först i tävlingen. 

När det gäller problemlösning, var det som sagt ett vardagligt inslag- varje vecka (så gott 
som) var det dags. Detta gjorde att eleverna visste att det var en del av arbetet och inget 
som dök upp vid enstaka tillfällen. Deras förmåga att lösa problem växte med åren och i 
nian hade eleverna en större verktygslåda och fler strategier. Genom att problemen 
kunde beröra allt inom matematiken och inte endast det moment, som vi för närvarande 
arbetade med, repeterades samtidigt andra moment. Detta leder ju till att eleverna har 
lättare att plocka fram kunskaperna inom de olika områdena, eftersom de ständigt 
repeteras. Jag såg även att elever med svårigheter kunde hänga med i undervisningen 
tack vare det muntliga pararbetet. 

4. Motivering 

I matematiken är det fem förmågor som vi arbetar med. Det gäller inte bara att kunna 
begrepp och att räkna. Eleverna skall även utveckla sin förmåga att lösa problem samt 
att kunna kommunicera matematik. Detta innebär att jag som lärare måste lägga upp 
min undervisning, så att eleven får möjlighet att utveckla alla sina förmågor inom 
matematiken. Samtidigt visar forskning på hur samarbete utvecklar hjärnan. 

Att komma bort från den traditionella matteundervisningen, där eleverna i stort sett 
arbetar i en mattebok, innebär att jag som lärare måste hitta alternativ.  

Under dessa tre år har jag sett elevernas progression och hur de har blivit säkrare att 
lösa diverse problem inom olika vardagliga områden, där man stöter på matematik. Jag 
har även sett att muntliga diskussioner stärker deras matematikspråk och att det är ett 
mer elevaktivt arbetssätt. Och ju aktivare elever, desto bättre resultat! 

När eleverna är mycket delaktiga i sitt eget lärande och visar engagemang, vill jag som 
lärare möta dem i detta och försöka få dem att nå ännu lite högre. Jag ser inte samma 
engagemang hos eleverna, då det gäller eget arbete i bok- eller stencilform. Att skapa 
problemuppgifter, som handlar om eleverna, väcker mer intresse. Detsamma gäller när 
jag ser hur eleverna ger allt i frågesporten, som går ut på enhetsomvandling. Det är 
roligare att lära sig i spelsammanhang och samarbete. 

Att hitta dessa alternativ till kunskap, sporrar mig vidare, men visst är det ett arbete som 
är tidskrävande. Det är jag medveten om. 

Jag skulle kunna se mig själv som en guide, som med sin kunskap skall få gruppen att 
bestiga berget. Med ett visst arbete och ansträngning, kan gruppen och jag nå en viss 
nivå på berget, men vill jag få gruppen att klättra högre, fordras hårt arbete och mer 
ansträngning. Jag är dock inte rädd för att detta kommer att ta på krafterna, utan jag ser 
fram emot att glädjas tillsammans med gruppen stärkt och nöjd med sin prestation och 
utsikten på toppen! 





Min undervisning i 
stort ser ut såhär:





Exempel på 
problemlösning i år 
7, 8 och 9



Problemlösning Vem är vem i den grekiska 
gudavärlden? År 7
Ex: Hades och grillfesten
Det vankas fest på Olympos och Hades skall bege sig dit. 

Eftersom han är rejält hungrig, köper med sig ett antal 
tjurar, som gudarna kan kalasa på. Han klär för 
säkerhets skull ut sig till en mänsklig bonde och ger sig 
av med sina nyinköpta tjurar. På vägen från 
underjorden upp till Olympos måste Hades passera 
fyra tullstationer. På varje station tog man hälften av 
hjorden, men återställde en tjurarna. När han kommer 
upp på Olympos, har han endast fyra tjurar kvar. Hur 
många tjurar köpte Hades från början?



Problemlösning Jorden runt på 80 dagar år 8

Ex: Med flyg till Toronto
Hur lång blir den totala restiden (med resa och väntetid) 

från Stockholm till Toronto? Det går inget direktflyg, 
så man måste mellanlanda på Island. Sverige ligger två 
timmar före Island i tid och Sverige ligger sex timmar 
före Toronto. Avgångs- och ankomsttider anges i lokal 
tid, d v s vad klockan är just där.

Avgång Ankomst
Sthlm 14.10 Island 15.20
Island 17.00 Toronto 18.55



Problemlösning 
Mission Impossible år 9

Ex:  Mission 11: Falskspel på Casino Royal
Till det lilla furstendömet Monaco kommer allt fler 

bedragare som vill dra in stora pengar. Chefen för kasinot 
har varnats för den ökände bondskurken Mr Whites planer 
på att tömma kasinot på pengar. Kasinochefen kontaktade 
direkt den engelske dubbelnollan James, men han kunde 
inte hjälpa till, eftersom han skulle fira Queen Elisabeths 
födelsedag.

Kan du hjälpa våra agenter med uppdraget att stoppa Mr 
White?





Agentparet undersöker rouletten, där Mr White just sitter 
och spelar.

På roulettespel kan man satsa på svart eller rött. Det är lika 
stor chans att få röd som svart. Mr White satsar tre gånger i 
rad.

Hur stor är sannolikheten: 
1) att kulan inte alls stannar  på ett rött fält
2) att kulan stannar på åtminstone ett rött fält  någon av 

gångerna?
3) att kulan stannar på två röda och ett svart fält?
(Tips: Rita ett träddiagram)



Exempel på en kortare 
muntlig uppgift i par:



Kortare muntlig uppgift
Ett paket mjöl väger 2 kg. För att baka ett lantbröd 

behövs 15 dl mjöl. Räcker paketet till två bröd om du 
vet att 1 liter mjöl väger ca 6 hg och du behöver 
ytterligare 6 msk mjöl till att mjöla bakbordet med? (1 
msk = 15 ml)



Geometrispelet med några frågor



”Lärarens systematiska kvalitetsarbete” 

Thomas Esbjörnsson 

En viktig del av den professionella utvecklingen som lärare är att lära känna eleverna 
och på vilket sätt jag som lärare påverkar deras kunskapsutveckling. I mitt systematiska 
kvalitetsarbete använder jag flera olika uppföljningsmetoder. Jag har vänt mig till den 
pedagogiska forskningen för att hitta effektiva metoder att utvärdera och mäta hur mina 
elever utvecklas och för att ge mina elever relevanta utmaningar, högre engagemang och 
ett bättre välbefinnande. 

Verksamhetsområde 

Gymnasieskola  

LS 3 

EE 

FT 

IN 

NA 

2. Bakgrund/syfte 

MÅL 

Målet för allt arbete inom skolväsendet formuleras i de styrdokument som finns för 
skolan. Det finns övergripande mål som handlar om vilken värdegrund som skolan vilar 
på och vilken sorts medborgare samhället vill att skolan ska fostra. Det finns också 
kunskapsmål som formuleras i ämnesplaner och kursplaner och för gymnasieskolans 
del också i de programmål som finns för de olika nationella programmen och för 
introduktionsprogrammet. 

Syftet med mitt utvecklingsarbete är att mina elever ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling och det ska ske på ett sådant sätt, i en sådan klassrumsmiljö, att de 
också utvecklar sin möjlighet att i framtiden verka i ett demokratiskt sammanhang där 
det finns respekt och tolerans för våra olikheter. 

ARBETSSÄTT 

För att nå dessa mål bedriver jag ett systematiskt kvalitetsarbete kring min egen 
lärargärning. Arbetet vilar på vetenskaplig grund och en av de viktigaste delarna är att 
följa upp vilken effekt min undervisning och mitt ledarskap har på eleverna. Vi har 
visserligen ett skolsystem som bygger på kunskapsmål, men som pedagog vill man även 
få återkoppling på att eleverna utvecklas på individuell bas vilket inte alltid återspeglas i 
måluppfyllelse av kursmål. 

För att veta hur elevernas utveckling ser ut måste man först kartlägga kunskapsnivåer 
innan undervisningen påbörjas. Jag har genomfört många olika typer av utvärderingar 
och uppföljningar för att just utröna detta om mina elevgrupper. 



3. Resultat 

Detta kan mätas i t.ex. trivselenkäter och nöjdhetsundersökningar, men ses givetvis även 
i det dagliga arbetet eller som en upplevd känsla hos personal och barn-/elevgrupper. 

Arbetet har gett resultat på flera olika sätt. Att på ett relativt enkelt sätt systematiskt 
följa upp mina moment i undervisningen har lett till en professionell utveckling av mig 
som pedagog som kommer både mig själv och mina elever till godo. Jag utvecklas i min 
lärargärning genom att synliggöra och värdera effekter av min undervisning på mina 
elevers utveckling. 

Resultatet av uppföljningarna är av olika karaktär. Det kan leda till en bekräftelse på att 
kvalitet upprätthålls på en acceptabel nivå men det kan också leda till att något bör 
förbättras och kan förändringen kan genomföras relativt omedelbart. I en del fall pekar 
uppföljning på att ett mer omfattande utvecklingsarbete behöver genomföras. 

Konkreta exempel på hur jag jobbat och vilka resultat som erhållits återfinns i den 
bifogade PowerPoint-filen samt i den dokumentation som finns samlad i en PDF-fil. 

4. Motivering 

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete har funnits länge och det är nu tio år sedan man i 
skollagen tydligt formulerade att vetenskap och beprövad erfarenhet ska var grunden 
för skolans undervisning. Att omsätta kravet i praktiken har visat sig vara svårt och 
fortfarande trevar sig både lärare och skolledare fram i de här frågorna. Jag tror att mitt 
kvalitetsarbete kan utgöra ett gott exempel på hur man som enskild lärare kan 
systematisera uppföljning och återkoppling av sin egen undervisning och att det inte 
behöver vara varken tidskrävande eller komplicerat. Mitt sätt att arbeta kan fungera 
som inspiration till reflektion och diskussion på skolor och i arbetslag. 

 



Lärarens systematiska 
kvalitetsarbete

Thomas Esbjörnsson



Kvalitet mäts mot målen

• Skolverksamhet styrs av mål som är fastlagda nationellt
• Målen är många och av olika karaktär

• Mål om kunskaper och förmågor
• Värdemål



Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” 
(Skollagen, kapitel 1, paragraf 4 ’Utformningen av utbildningen’)



Kvalitetsarbete blir inte färdigt

Var är vi?

Vad gjorde vi?

Hur långt kom vi?



Läsförståelse

• Att skapa goda diagnostiska instrument kan vara svårt
• PISA-undersökning
• Texter och frågor är framtagna i ett vetenskapligt 

sammanhang 
• Bedömningsanvisningar finns färdiga 
• Bra instrument för att visa var elever finns i utvecklingen av 

läsförmågan



Elev 12 10
Elev 13 9
Elev 14 12
Elev 15 10
Elev 16 6
Elev 17 5
Elev 18 0
Elev 19 7
Elev 20 8
Elev 21 6
Elev 22 8
Elev 23 8

Elev 24 8
Elev 25 7
Elev 26 9
Elev 27 8
Elev 28 9
Elev 29 12
Elev 30 5
Elev 31 2
Elev 32 7
Elev 33 7
Elev 34 9
Elev 35 11
Elev 36 7

Elev 1 10
Elev 2 10
Elev 3 13
Elev 4 14
Elev 5 10
Elev 6 11
Elev 7 10
Elev 8 12
Elev 9 12

Elev 10 12
Elev 11 14

Resultat från tre olika klasser första dagen i 
årskurs 1 (BF, RL, FT)

Maxpoäng 16. 

Mindre än 9p innebär ökad 
risk för att bli underkänd på 
kursen



Elev 1 12 12 0,00
Elev 2 14 12 -1,18
Elev 3 9 10 0,59
Elev 4 13 14 0,59
Elev 5 14 15 0,59
Elev 6 10 13 1,78
Elev 7 11 12 0,59
Elev 8 12 15 1,78
Elev 9 14 14 0,00

Elev 10 12 11 -0,59
Elev 11 10 12 1,18
Elev 12 7 8 0,59
Elev 13 8 9 0,59
Elev 14 6 6 0,00
Elev 15 8 9 0,59
Elev 16 9 10 0,59
Elev 17 8 9 0,59
Elev 18 9 9 0,00
Elev 19 9 10 0,59
Elev 20 5 7 1,18

Hur har de utvecklats 
under kursen?
• Samma test igen med (nästan) samma 

elevgrupp. 
• Beräkning av effektstorlek enligt John Hatties

metod.
• Här +0.33, vilket är ett typiskt resultat
• Ett högt effektmått är från 0,6 upp till 1,7



Vad är historia?

1a försök 2a försök Effekt
Elev 1 9 10 1,16
Elev 2 11 10 -1,16
Elev 3 7 12 5,78
Elev 4 8 11 3,47
Elev 5 10 11 1,16
Elev 6 11 10 -1,16
Elev 7 9 11 2,31
Elev 8 9 10 1,16
Elev 0 10 11 1,16
Elev 10 9 10 1,16
Elev 11 9 10 1,16
Elev 12 9 11 2,31
Elev 13 10 10 0,00
Elev 15 11 10 -1,16
Elev 16 11 11 0,00
Elev 17 11 10 -1,16
Elev 18 10 10 0,00
Elev 19 9 10 1,16
Elev 20 10 11 1,16
Elev 21 11 9 -2,31
Elev 22 10 12 2,31
Elev 23 10 10 0,00
Effekt för hela 
gruppen 0,86

Några veckor mellan de olika 
mätningarna

Frågorna är mycket korta och endast 
flervalsfrågor 



Andra metoder för före och efter-
analyser
• Elevers tänkande och 

resonemang
• Historiesyn Inom 

historieämnet 
• Vad är historia? 
• Vad ska man ha ämnet till?
• Vad är nyttan med historia?

• Eleverna skriver fritt utifrån 
några frågor i början och 
slutet av kursen

• Vetenskaplig analysmetod 
(fenomenografin)



Ledarskap i klassrummet

• Lärarens sätt att arbeta viktigast
• Inte magi utan består av en rad aktiviteter och förhållningssätt
• Forskare på området: Thomas Nordahl

• Läraren måste ibland våga utsätta sig för utvärdering





Uppföljningen leder vanligen till 
ett av tre resultat

1. Vad bra! Det funkar i huvudsak som det är tänkt.
2. Aj då. Det här måste jag ändra på.
3. Oj då, det där var klurigt. Hur ska jag göra nu?



Vad bra!
Det mesta är ju av den 
karaktären.
• Jag kör igång lektionerna 

på ett bra sätt.
• Jag är strukturerad.
• De flesta lämnar mina 

kurser med ett godkänt 
betyg

• Eleverna utvecklar sin 
historiesyn.

Aj då!
Saker som kan åtgärdas 
direkt och utan större 
ansträngning
• Grupparbeten på distans 

ska jag inte genomföra
• Elever med ett resultat 

under 7 poäng på mitt 
läsförståelsetest måste 
omedelbart erhålla extra 
stöd

• Jag måste vara mer 
uppmärksam på arbetsron 
i klassrummet. Toleransen 
lägre än jag bedömt.

Oj då!
Saker som kräver 
diskussioner i arbetslaget, 
inläsning av forskning och 
utvärdering av de insatser 
som man sätter in
• Hur gör jag för att 

utveckla elevernas 
läsförståelse snabbare
och mer under ett läsår?

• Hur ska jag förhålla mig 
till den skolsyn som 
bergslagsungdomar har?

• Hur gör jag för att avsluta 
en lektion på bästa sätt?



Sammanfattning
• Skolans kvalitet mäts i förhållande till hur väl verksamhetens mål uppfylls.
• För att bibehålla och utveckla undervisningens kvalitet kan återkommande 

enkla uppföljningar med efterföljande analys vara ett gott stöd för läraren. 
• Metoder för kvalitetsuppföljning ska följa vetenskap och/eller beprövad 

erfarenhet. Därför måste man som lärare tillägna sig grundläggande 
kunskaper om uppföljningsmetoder som tagits fram inom skolforskningen.

• Resultatet av uppföljningarna är av olika karaktär. Det kan leda till 
• en bekräftelse på att kvalitet upprätthålls på en acceptabel nivå
• att något bör och kan ändras relativt omedelbart
• att ett utvecklingsarbete behöver genomföras



SLUT
Tack!



”Digitalisering i skolan” 

Nicola Hedlund 

Hur digitalisering får genomslag och framgång i skolan genom utbildning av personal 
och elever samtidigt. 

Verksamhetsområde 

Förskoleklass och grundskola  

Storåskolan 

2. Bakgrund/syfte 

2019 gjorde Skolinspektionen tillsyn vid Storåskolan med fokus på "Undervisning med 

digitala verktyg - matematik och teknik". Skolan fick anmärkning på områden som 
lärararnas varierade kunskap i ämnet, bristande IT support på skolan, ingen IT pedagog 
fanns för lärarna att få hjälp, stöd och utbildning av. Lärarna saknade fortbildning och 
det på verkade användandet av digitala verktyg i undervisningen. Eleverna hade god 
tillgång av datorer men de avnänder mest som skrivverktyg eller för att söka 
information på nätet. 

Min rektor frågade mig hur vi kan förbättra situationen. Från HT 2019 till VT 2020 tog 
jag på mig ansvaret att verka som IT pedagog på skolan. Ämnet är något jag verkligen 
behärskar och där driven då jag har både utbildning och erfarenhet av detta från 
tidigare anställningar. 

Min roll blev att erbjuda utbildning för lärare, introducera programmering för samtliga 
årskurser. Jag erbjöd också stöd för både lärare och elever i användandet av digitala 
verktyg så att datorn inte bara blev ett verktyg för textproduktion och 
informationssökande. 

3. Resultat 

Detta kan mätas i t.ex. trivselenkäter och nöjdhetsundersökningar, men ses givetvis även 
i det dagliga arbetet eller som en upplevd känsla hos personal och barn-/elevgrupper. 

Jag planerade och genomförde kurser med personal på konferenstid och med elever på 
dedikerade IT lektioner. Det här är vad som erbjöds och genomfördes; 

• Alla lärare har fått grundläggande instruktioner i programmering. 
• Alla lärare har diskuterat hur IKT kan integreras i sina lektioner. 
• Alla lärare har haft möjlighet att utveckla sina IKT- och 

programmeringsfärdigheter genom en serie workshops. 
• Lärare har fått vägledning i hur algoritmer skapas, används och utvecklas. 
• I ämnet matematik har lärare visats flera program som Tinkercad och Scratch 

och visat hur de kan hjälpa eleverna att undersöka 3d-objekt, konstruera 
geometriska former och arbeta med område och volym etc. 

• Alla lärare har tillgång till material som kan användas i utvecklingen av sin 
undervisning med IKT. 



• Alla lärare har tillgång till en speciellt bildad grupp via TEAMS med användbara 
tips och information om hur man kan integrera IKT i sina lektioner, videor, 
webbplatser, appar och andra dokument. 

• Lärare har haft möjlighet att prova olika program och verktyg som Makey makey, 
Scratch 3.0, Code.org, Flipgrid, Tinkercad etc. 

Eleverna:  

• Elever i klass 4, 5, 6 har arbetat regelbundet med programmering, skapat digitala 
skisser och modeller, skapat animerade gif och diskuterat hur internet / wifi / 
datorer fungerar. 

• Elever i klass 6 har arbetat med Micro: bits och lärt sig hur man programmerar 
dessa för att utföra olika funktioner. 

• Elever i klass 5 har arbetat med MakeyMakeys och lärt sig hur man 
programmerar dessa för att skapa musik. 

• Alla skolans elever har arbetat med programmering utan datorer som en del av 
olika lektioner som Idrott, Matte och Teknik. 

• Elever i klass 9 har arbetat med programmering och Microbits. De har utforskat 
olika funktioner som ljus- och rörelsessensorer och skickat ett kort meddelande 
via radiosignal. Detta gjordes i samband med matematik. 

• Elever i klass 7 har arbetat med Scratch och Makey Makeys som en del av sina 
engelska lektioner. 

• Elever i klass 4, 5, 6 och 8 har använt Flipgrid för att få kontakt med elever runt 
om i världen, spela in sig själva i en mängd olika lektioner för att ge och få 
muntlig feedback. 

• Alla elever är säkra på att använda TEAMS, WORD online och ett brett sortiment 
av andra appar / webbplatser. 

Andra vinster: 

• Jag har börjat skapa en bank med aktiviteter som kan användas av eleverna / 
lärarna. 

• Jag har skapat en grupp med team för att dela idéer, information och annan 
användbar information. 

• Jag har arbetat med lärarna både i grupp och individuellt för att förbättra den 
övergripande nivån på IKT-kompetens i skolan. 

• Jag har samarbetat med flera lärare om olika projekt med Flipgrid och 
grundläggande programmering. 

• Elever i klass 4, 5 och 6 deltog i European codeweek. 
• Jag har skräddarsytt mina digitaliseringsworkhops efter lärarnas behov / 

önskemål. 
• Jag har delat min kunskap och expertis med de andra lärarna och uppmuntrat 

dem i deras användning av IKT. 
• Jag har spenderat en betydande tid på att hitta lämpliga och lättanvända appar / 

webbplatser etc för lärarna. Testat dem och delat sedan med förslag på hur de 
kan användas. 



Efter ett år med ovan märker jag att lärare använder verktygen i sitt dagliga arbete med 
eleverna. De känner sig mer säkra över att prova nya digitala verktyg i undervisningen 
och att de ser fördelarna med att använda dessa när det gäller diagnosticering, 
individualisering, samt erbjuda stöd och hjälp vid distansundervisning. 

Eleverna är mer fokuserade under lektionerna och de har en större förståelse för 
programmering och dess användande i omvärlden. De känner sig mer säkra över att 
använda datorn i det dagliga skolarbetet. 

4. Motivering 

Arbetet har gett framgång över hela skolan. Alla lärare och elever oavsett årskurs eller 
ämne har dragit fördelar av det.  

Jag vet att Storåskolan ligger i framkant när det gäller digitalisering och att det är känt 
över kommun- och landsgränsen. 

Storåskolan har blivit inbjuden att delta två Erasmusprojekt om "robotics and 
programmaning" Dessa projekt kommer att starta september 2020. Det ena projektet 
"Robotics against bullying" kommer jag även att vara koordinator för. 

Andra skolor hör av sig till mig för att ta del av våra erfarenheter. 

 

 



Digitalisering i skolan
Nicola Hedlun

Storåskola



Storåskolan, i Lindesbergs 
kommun ingår i denna 
granskning. Skolinspektionen 
besökte
Storåskolan den 114 maj 2019. 
Besöket genomfördes av 
Stefanie Luthman och Ylva 
Gunnars.
Skolinspektionen har tagit del av 
dokumentation från skolan och 
huvudmannen, samt genomfört 
intervjuer med elever från 
årskurs 9, med fyra lärare i 
matematik och teknik och med 
rektorn

• De övergripande frågeställningarna är:

• 1. I vilken utsträckning använder lärarna digitala verktyg i
undervisningen på ett sätt som främjar Kunskapsutvecklingen?

• 2. I vilken utsträckning ges elever möjlighet att utveckla kunskaper
med hjälp av digitala verktyg?

• 3. I vilken utsträckning leder och ger rektorn lärarna förutsättningar
att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens i undervisningen i
matematik och teknik?

• 4. I vilken utsträckning leder och ger huvudmannen skolorna
förutsättningar att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens i
undervisningen i matematik och teknik?



Eleverna ges inte möjlighet att använda digitala 
verktyg

Användningen av digitala verktyg är till viss del 
välfungerande och ändamålsenlig

Skolinspektionen bedömer att digitala 
verktyg inte används i undervisningen på 
tt sätt som främjar kunskapsutvecklingen

nvändningen av digitala verktyg i undervisningen 
utgår till viss del från elevernas behov

Skolinspektionen bedömer att eleverna 
ges möjlighet att utveckla kunskaper m

hjälp av digitala verktyg

Undervisningen omfattar inte programmering

Eleverna ges inte möjlighet att utveckla sitt 
matematiska kunnande med stöd av digitala verk

Eleverna ges till viss del möjlighet att 
utveckla sitt tekniska kunnande och sin 

tekniska medvetenhet med stöd av digitala 
verktyg



ranskningen visar att digitala verktyg 
te används i undervisningen av alla 
ever för att undersöka 
roblemställningar. Lärarna och eleverna 
ppger exempelvis att de inte använt
ågot digitalt verktyg för att avbilda eller 
onstruera geometriska objekt

Lärarna uttrycker i
intervjun att de önskar mer 
information om vad och hur de 
ska arbeta med digitala
verktyg i undervisningen.

I intervjun med lärarna framkommer att 
önskar kompetensutveckling inom 
programmering och vissa lärare uttrycker
de vill lära sig mer om syftet med att 
använda digitala verktyg i undervisningen
intervjun framkommer även att lärare 
önskar kompetensutveckling inom 
ritprogram i teknik.

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver erbjuda
relevant kompetensutveckling

kring hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.
Granskningen visar att lärarna

inte upplever sig ha tillräcklig kompetens att undervisa
med digitala verktyg och om

programmering.







445 minuter 
en gång i 

månaden:
Lärare

Algoritmer Hur algoritmer skapas, används och
utvecklas.

Tinkercad Undersöka 3d-objekt, konstruera, 
geometriska former och arbeta med 
område och volym

Scratch/code.org Programmering/Makeymakey

Flipgrid Gridpals: USA & Honduras

Green Screen Engelska, Geografi, Språk

Nearpod Covid-19. Simuleringar.

Screencastify

Powtoon/Plotagon

TEAMS – Tips & Tricks 
group

PHET Simuleringar https://phet.colorado.edu



4 Skapat digitala skisser och modeller, animerade gif, diskuterat hur
internet/wifi/datorer fungerar. Flipgrid, Scratch, Code.org, European code week

5 Makey makeys, Scratch, Nearpod, Flipgrid, Phet simulations, Tinkercad, European 
code week, Code.org

6 Micro:bits, Makecode,
Sketch-up, Flipgrid, Green screen, Nearpod, Phet simulations, Tinkercad, European 
code week, Scratch, Code.org

7 Makey Makey, Scratch, Flipgrid , Tinkercad

8 Tinkercad, Greenscreen

9 Flipgrid, Micro:bits & Makecode



Engelska/Teknik

Matte/Teknik Problemlösning

Teknik

Teknik

Teknik

Teknik





Makey Makey & Green Screen



ar använt Screencastify under vårterminen när jag var sjuk och
ade digitala lektioner. Då använde jag programmet för att spela in 
owerpoints och prata samtidigt.

Använder också Flipgrid när elever ska göra podd eller gör en 
muntlig uppgift (och som alternativ till en skriftlig uppgift).

innea E Idrott

Flipgrid blev ett utmärkt verktyg att hålla koll på elevernas progression
engelskt uttal. Tre gånger per termin läste de in en två minuter lång tex
Det underlättade mycket när jag skrev omdömen och kunde säkert se 
om framsteg gjorts. Jag använder bara digitala hjälpmedel om de 
underlättar mitt arbete. När det finns någon som behärskar tekniken, 
och som är villig att visa, är det stor chans att jag provar något nytt. ”

Anders Hedlund Träslöjd & Engelska

Oh jätte bra med 
ataprogrammering och att få lära
ig nya saker, ibland tar jag till mig
v det som jag tycker kan passa min 
ndervisning ibland är jag glad att få
eta vad som finns att tillgå och lära
v.
ag är nöjd med kurs innehållet
oligast var leranimation och green 
creen.

Anne-Marie Åk6

Jag använde flipgrid och tyckte det 
var ett bra program när eleverna
ska göra muntliga presentationer.

Olivia Sv/SO
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