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Inledning 
Syftet med kvalitetsrapporten är att bedöma kvaliteten i alla våra så kallade 

skol- och verksamhetsformer (grundskolor, grundsärskolor, förskoleklasser och 

fritidshem). För att kunna göra det grundar sig kvalitetsrapporten på många 

olika underlag. Vi har bland annat utgått från statistik för elevernas 

kunskapsresultat, enkäter för trygghet och studiero som elever har fått svara på, 

och dokumentation från våra kvalitetsdialoger mellan bland annat 

utbildningschefer, rektorer och verksamhetsutvecklare.  

Våra tre 
förstärkningsområden 
Sedan grundskoleförvaltningen startade år 2018 har vi haft tre områden som vi 

behöver utveckla. De togs fram i samband med en rapport inför 

grundskoleförvaltningens start. De tre förstärkningsområdena är:  

 

Förstärkningsområdena fungerar som ett stöd för att nå de nationella målen i 

grundskoleförvaltningens skol- och verksamhetsformer. Genom 

förstärkningsområdena blir det tydligt vilka behov som finns och vilket stöd 

som behövs i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Skolornas förutsättningar 
Kvaliteten i våra skol- och verksamhetsformer handlar dels om vad som händer 

i skolan, dels om vilka förutsättningar våra skol- och verksamhetsformer har. 

För att kunna bedöma kvaliteten behöver vi därför analysera alla faktorer som 

kan påverka kvaliteten i våra skol- och verksamhetsformer. Dessa kan du läsa 

mer om nedan. 
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Resursfördelning och socioekonomi 
Vår resursfördelningsmodell avgör hur mycket pengar varje verksamhet ska få. 

Resursfördelningsmodellen gör bland annat så att skolor i socioekonomiskt 

utsatta områden får mer pengar än skolor som ligger i socioekonomiskt starka 

områden. I jämförelse med många andra kommuner har Göteborgs Stad ett stort 

inslag av den här typen av kompensatorisk resursfördelning. Därför bedömer 

grundskoleförvaltningen att huvudmannen följer skollagens bestämmelse om att 

resurser ska fördelas efter olika förutsättningar och behov.  

Skolledningsorganisation och skolstorlek 
I nuläget finns det skillnader mellan skolledningsorganisation och skolstorlek 

inom Göteborgs Stad. För skolledningsorganisationen finns det skillnader för 

vilka skolledningsbefattningar som finns på olika skolor, och vad befattningarna 

innebär i praktiken. För skolstorleken finns en variation från några få elever upp 

till cirka 1 000 elever per skola. Men över hälften av skolorna har ändå en 

ganska jämn nivå på antalet elever, mellan 150 och 350 elever. Utifrån detta ser 

vi att det finns behov av att förtydliga vad de olika skolledningsbefattningarna 

innebär i praktiken, och att organisera våra skolor till större skolenheter. Detta 

ger bättre möjligheter för mer robusta skolledningar, stärkt administrativt stöd 

för rektorer och en mer likvärdig fördelning av antal medarbetare per rektor.  

Behöriga lärare 
Det ser olika ut mellan skolor när det kommer till antal behöriga lärare. 

Generellt sett har skolor som ligger i socioekonomiskt utsatta områden färre 

antal behöriga lärare. Dessutom behöver vi höja antalet behöriga lärare inom 

grundsärskolan och fritidshemmen. Det här är problematiskt eftersom det leder 

till en minskad likvärdighet mellan skolor. På grund av detta behöver vi öka 

kompetensförsörjningen till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi 

genomför och planerar redan för många olika insatser för att stärka 

kompetensförsörjningen, så som att:  

• Ge ekonomiskt stöd till skolor vars lärare studerar för att bli behöriga.  

• Ha insatser för rektorer, biträdande rektorer och lärare för att såväl 

attrahera nya medarbetare som att stödja befintliga medarbetare i att 

vilja stanna och utvecklas hos oss.  

• Erbjuda grundutbildning för alla våra elevassistenter. 

Personalstabilitet  
Personalstabilitet handlar om att fler medarbetare och chefer arbetar under 

längre tid på samma verksamhet. Personalstabilitet bidrar bland annat till en 

tryggare studiero för eleverna. I nuläget ser vi att personalstabiliteten har ökat 

det senaste året. Detta är en positiv utveckling som vi behöver fortsätta med 

framöver. Därför ska vi fortsätta arbeta med våra insatser för att öka 
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kompetensförsörjningen. Det gör vi bland annat genom att utveckla 

Rektorsakademin och Lärarakademin, så att fler rektorer, biträdande rektorer 

och lärare vill stanna och utvecklas hos oss. 

Elevernas kunskapsresultat 
I den här delen får du en översiktlig analys av elevernas kunskapsresultat. Vi 

jämför kunskapsresultaten med föregående år och drar slutsatser utifrån det.   

Socioekonomi och kön 
I förra årets kvalitetsrapport skrev vi om ett antal utmaningar för elevernas 

kunskapsresultat. En av de utmaningarna var att minska de stora skillnaderna i 

elevernas kunskapsresultat. Detta är något vi behöver arbeta vidare med. Det 

finns bland annat tydliga kopplingar mellan kunskapsresultat och elevernas kön 

samt socioekonomiska bakgrund.  

Vi kan däremot se några positiva utvecklingar för likvärdigheten i elevernas 

kunskapsresultat. Till exempel minskar skillnaderna mellan pojkar och flickors 

resultat, där pojkarnas resultat ökar och därmed närmar sig flickornas. 

Dessutom har elever vars skolor ligger i socioekonomiskt utsatta områden 

generellt sett höjt sina kunskapsresultat mer än elever på andra skolor. En 

förklaring till detta kan dock vara att eleverna på dessa skolor över tid har fått 

bättre socioekonomiska förutsättningar. Ytterligare en förklaring kan vara att 

antalet nyanlända elever på dessa skolor har minskat.  

Utvecklingen från årskurs 6 till årskurs 9 
Vi har gjort en analys om hur elevernas kunskapsresultat utvecklas från årskurs 

6 till årkurs 9. I den analysen kan vi se att elever i årskurs 6 som inte får 

godkänt i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk oftast inte 

heller får godkänt i dessa ämnen i årskurs 9. Det verkar alltså vara svårt för 

eleverna att lyckas höja sina kunskapsresultat från årkurs 6 till årskurs 9. Och 

andelen elever i årkurs 6 som är behöriga i alla ämnen minskar. Till skillnad 

från årskurs 9 är det eleverna i årkurs 6 vars skolor ligger i socioekonomiskt 

starka områden som minskningen är som störst.  

Detta är problematiskt på flera sätt, bland annat eftersom det ökar risken att fler 

elever i årkurs 9 inte blir behöriga till gymnasieskolan. Därför ser vi det som 

viktigt att utveckla våra insatser för elever i yngre åldrar. I det arbetet har 

grundskolenämnden gett grundskoleförvaltningen 100 miljoner kronor till 

insatser i mellanstadiet. Syftet är att stärka skolans resurser och ge rektor 

förbättrade möjligheter att ge elever särskilt stöd. Vi kommer fortsätta att följa 

upp elevernas kunskapsresultat i årskurs 6 för att se vilka effekter insatserna 

gett. 
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Analys och slutsatser 
Utifrån förra årets kvalitetsrapport har vi kunnat se framsteg inom 

förstärkningsområdena. Sådana framsteg är i många fall små steg som visar att 

utvecklingen rör sig i rätt riktning. Men inom några områden finns också tecken 

på att det inte har skett någon förbättring, eller till och med blivit en försämring. 

I den här sista delen gör vi en summering utifrån förstärkningsområdena, för att 

visa utvecklingen det senaste läsåret och bedöma vad vi behöver göra framöver.   

Ökad kvalitet i undervisningen 

Kompetensförsörjning  

Elevernas tillgång till utbildade lärare skiljer sig beroende på var i staden de går 

i skolan och vilken utbildningsbakgrund deras föräldrar har. Duktiga lärare 

behövs för att eleverna ska få tillgång till undervisning av god kvalitet. Det är 

problematiskt när mer kvalificerade lärare samlas på skolor i socioekonomiskt 

starka områden, och mindre kvalificerade lärare på skolor i socioekonomiskt 

svaga områden. Detta leder till ökad pedagogisk segregation, och försvårar 

arbetet mot en likvärdig skola. Vi behöver därför fortsätta att prioritera insatser 

som ökar rekryteringen av behöriga lärare. Samtidigt behöver vi ta ett ansvar att 

stödja skolor så att de kan utveckla sin organisation och sitt arbetssätt för att 

möta bristen på behöriga lärare. Men det handlar också om att skapa en 

arbetsmiljö som gynnar en vilja att vara kvar som lärare.  

Att antalet tillsvidareanställda legitimerade lärare i fritidshemmen har ökat tyder 

på att fler skolor har lyckats rekrytera legitimerade lärare. Här kan det finnas ett 

samband till de insatser som förvaltningen har gjort för att höja kompetensen 

inom fritidshemmen, som till exempel gentemot studenterna som går sista året 

på grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. 

Kollegialt lärande 

Kollegialt lärande är ett viktigt inslag för att utvecklas i sitt arbete. Därför 

behöver förvaltningen fortsatt utveckla forum för kollegialt lärande, exempelvis 

forum för förstelärare inom varje utbildningsområde. Befintliga ämnes- och 

skolforms/verksamhetsforms nätverk behöver också utvecklas och få tydligare 

uppdrag att arbeta med aktuella och specifika utvecklingsfrågor. Dessutom ska 

rektor få rätt förutsättningar för att kunna leda det kollegiala lärandet.  

Värdegrundsarbete 

Särskilda utmaningar finns inom värdegrundsarbetet. Elever i årskurs 2 värderar 

sin skolsituation sämre över tid. Flickor upplever en större stress, större 

otrygghet, sämre studiero och lägre delaktighet än pojkar. Elever i skolor i 

socioekonomiskt utsatta områden värderar sin skolsituation sämre än andra. De 

upplever till exempel mobbning och våld i större utsträckning. Vi bedömer att 
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dessa elevgrupper är särskilt viktiga att fokusera på när vi tar fram insatser för 

värdegrundsarbetet. 

Relationer är avgörande och vi ser också att elever som inte byter skola ofta och 

som har samma lärare inom samma ämne, har bättre skolsituation och 

kunskapsresultat.  

Elevhälsans organisation 

Vi behöver stärka elevhälsans förebyggande och främjande uppdrag. En del i 

det arbetet är att det ska bli tydligare att elevhälsan är hela skolans angelägenhet 

och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. För att vi ska lyckas med det 

behöver rektorerna bland annat få bra förutsättningar att leda den samlade 

elevhälsan på sin skola. 

Tidiga insatser  

En uppföljning av elevers kunskapsutveckling i de tidigare skolåren ger 

kunskap om vilka elever som kan behöva extra anpassningar och särskilt stöd. 

Dokumentationen av elevers läsutveckling i årskurs 1 och uppnådda 

kunskapskrav i årskurs 3 har förbättrats sedan förvaltningen bildades. Men det 

finns färre åtgärdsprogram för de yngre eleverna än vad det gör för de äldre. 

Med bakgrund i att forskning visar på betydelsen av tidiga insatser för elevers 

fortsatta kunskapsresultat har förvaltningen satt in extra resurser för 

mellanstadiet. Vi ska följa upp den satsningen. Vi behöver även göra fler 

insatser för de yngre åldrarna.  

Överlämning från förskoleklass till årskurs 1 

Inför nästa läsår kommer vi att ha fokus på hur lärare i förskoleklass lämnar 

över information om elevernas kunskap och studier till den lärare som ska ta 

över ansvaret för eleverna i årskurs 1. För att följa upp hur eleverna utvecklar 

sin läsförmåga från förskoleklass och vidare genom utbildningen kommer vi 

även under innevarande läsår samla in resultat från förskoleklass som påverkar 

läsförmågan. På så sätt kan vi ta fram riktade stödinsatser till skolorna utifrån de 

behov vi ser i ett tidigt stadie i elevernas skolgång. 

Tydligare ansvar, styrning och ledning  

Skolledningens organisation 

Vår nuvarande organisation gör det inte fullt ut möjligt att ha ett hållbart 

ledarskap. Detta har vi uppmärksammat i vår skolenhetsutredning, där vi 

föreslog en organisation med större skolenheter. Det är en strategi som vi 

förväntar oss kommer att skapa förutsättningar för större skolledningsteam, som 

i sin tur kan skapa kraft för det pedagogiska ledarskapet. Arbetet med att skapa 

den nya organisationen kommer att pågå framöver.     
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Det pedagogiska ledarskapet  

Det pedagogiska ledarskapet handlar inte enbart om organisatoriska 

förutsättningar. För att stärka utbildningschefernas roll som ledare för 

rektorerna pågår en insats där de får särskilt stöd från forskare som gett 

expertkunskap, handledning och fungerat som bollplank. Bland annat har det 

inneburit ett aktivt stöd i utformning av kvalitetsdialoger och en mer 

verksamhetsnära uppföljning. Detta är en insats med syfte att bidra till den 

struktur- och kulturförändring av det systematiska kvalitetsarbetet som vi 

eftersträvar.   

Avlastning och stöd till skolorna  

Det är av stor betydelse att kunna avlasta rektorer och lärare ännu mer med 

administrativa uppgifter. Det beror på att de ska får mer utrymme för 

pedagogiskt ledarskap och för att utveckla undervisningens kvalitet. I samband 

med organisationsförändringen är det därför viktigt att stödavdelningarna 

tydligare hittar sin roll som effektiv stödorganisation till skolorna. Stödet från 

avdelningarna ska skapa förutsättningar för rektor, biträdande rektor och 

utbildningschefer att ha fokus på det pedagogiska ledarskapet. 

Lärarnas delaktighet 

Alla rektorer har bland annat fått kompetensutveckling om hur de kan utforma 

och genomföra analyser av sin verksamhet. Erfarenheter från läsårets 

kvalitetsdialoger visar på att kvalitetsarbetet i större utsträckning omfattar 

undervisningens kvalitet med delaktighet från lärarna, vilket kräver pedagogiskt 

ledarskap. Erfarenheterna visar dock att det finns skolor där kvalitetsarbetet sker 

utan större delaktighet från lärarna och vad som händer i klassrummet. Det 

innebär att förvaltningen framöver behöver rikta stödinsatser till de skolor där 

kvalitetsarbetet i större utsträckning behöver ha fokus på undervisningens 

kvalitet.  

Ökad likvärdighet mellan skolor  

Resursfördelning och socioekonomi 

Den kompensatoriska resursfördelningsmodellen innebär att resurserna till 

Göteborg Stads skolor fördelas på ett sätt som tar hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Syftet med modellen är att kompensera för skillnader 

i elevernas förutsättningar att ta till sig utbildningen, och att styra resurserna dit 

behoven är som störst. Jämfört med många andra kommuner har Göteborgs 

Stad ett relativt stort inslag av kompensatorisk resursfördelning. Vi har startat 

en utvärdering av resursfördelningsmodellen för att få kunskap om vilka 

effekter den har gett.  
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Riktade stödinsatser 

Som en del i vår kompensatoriska strategi håller vi på att utveckla en 

organisation för riktade stödinsatser. Detta gör vi inom ramen för 

huvudmannens extraordinära insats (HEIS). Syftet med huvudmannens 

extraordinära insatser (HEIS) är att skapa ett operativt stöd och samordning till 

skolan vid komplexa utmaningar. Insatsen utgår från upptäckta brister i skolans 

systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete, som skolan trots handlingsplaner 

och åtgärdsplaner inte har lyckats lösa.  

Rektorsnätverk för utsatta skolor  

Vi har startat ett rektorsnätverk för rektorer med skolor i socioekonomiskt 

utsatta områden. Syfte med nätverken är att stödja och utmana rektorerna att 

utveckla sin skola, och att få kunskap om att leda skolor i socioekonomiskt 

utsatta områden. I förlängningen är syftet att åstadkomma ökad likvärdighet för 

alla elevers tillgång till undervisning med hög kvalitet. Vi driver det här 

rektorsnätverket i samarbete med Göteborgs universitet och med stöd av 

Skolverket.  

Elevers närvaro 

Arbetet med elevers närvaro har inte varit samordnat och det har saknats 

samsyn inom förvaltningen. Det har också funnits behov av att utveckla en 

systematik i arbetet med närvaro som kan skapa en väl fungerande uppföljning 

inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.  

Efter ett långsiktigt arbete på cirka ett år har vi nu tagit fram en process för 

närvaro, där det är klart vem som gör vad och hur, samt att arbetet präglas av 

noggrannhet och systematik. I arbetet med processen närvaro har vi tagit fram 

tre delprocesser: närvarouppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet, 

arbetsgång vid elevs frånvaro och skolpliktsbevakning. Förvaltningen har tagit 

fram stödmaterial, rutiner och anvisningar till skolorna.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att utvecklingsarbetet som genomförts och 

det arbete som nu pågår med att etablera framtagna rutiner och anvisningar, 

kommer att ge förutsättningar för ett samordnat och systematiskt arbete för ökad 

närvaro och uppföljning. Det finns dock kvar utvecklingsarbete när det gäller 

exempelvis närvarohanteringen, så som arbetssätt vid vikariers 

närvarohantering, stöd vid uppföljning av skolors närvarostatistik och 

frånvaroutredningar. 
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Vägen framåt  
En viktig utgångspunkt i kvalitetsarbetet är att det finns en förmåga att vända 

blicken mot sin egen verksamhet och kunna granska den kritiskt. Det är först då 

man kan hitta det som behöver utvecklas, men också se vad som fungerar bra 

och förstärka det. En viktig faktor i kvalitetsarbetet är att kunna behålla det som 

fungerar bra och förbättra eller avsluta det som fungerar sämre. Därför är 

huvudfrågan i kvalitetsarbetet för oss på grundskoleförvaltningen om och i 

vilken utsträckning våra styrande och stödjande aktiviteter ger goda 

förutsättningar för eleverna. I den här frågan är det viktigt att vi på ett 

systematiskt sätt följer upp och utvärderar de styrande och stödjande 

aktiviteterna.  

Våra analyser, ställningstaganden och framtagna förslag på åtgärder utifrån 

förstärkningsområdena kommer att ligga till grund för vidare dialog om vilka 

prioriteringar vi behöver göra. Vi kommer att ha den här dialogen mellan 

medarbetare och chefer på skolor, stödavdelningar, fackliga parter och med 

politiker i grundskolenämnden. Vi kommer också att värdera och prioritera de 

resultat som har blivit synliga i den här kvalitetsrapporten i förhållande till 

budgetunderlag och uppföljningar. Därefter kommer vi att ta fram en 

verksamhetsplan med konkreta aktiviteter att agera utifrån. I arbetet med att ta 

fram och genomföra en verksamhetsplan behöver vi utgå från forskning, egen 

beprövad erfarenhet och samverka med andra för att hitta nya arbetssätt och 

insatser som leder till ännu bättre resultat. 
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