Kvalitetsrapport
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Sammanfattning
Pysslingen skolor bestod vid slutet av läsåret 2019/20 av 52 grundskolor varav 20 med integrerade
förskolor. För de enheter som bedrev lågstadieverksamhet fanns det fritidshem på samtliga
enheter. Geografiskt var Pysslingens enheter spridda från Kalix i norr till Lund i Söder. En majoritet
av enheterna fanns dock inom storstadsområdena. Varumärket Pysslingen ingick och ingår alltjämt
i koncernen AcadeMedia.
Inom ramen för Pysslingen skolors systematiska kvalitetsarbete arbetade de integrerade
förskolorna med att implementera den nya läroplanen, lpfö 18, samt att utveckla arbetet med
specialpedagogik. För fritidshemmets del så riktades utvecklingsarbetet mot att ta fram ett
kvalitetutvärderingsverktyg. Grundskolan fokuserade på olika delar men ett stort arbete handlade
om att utveckla de pedagogiska inriktningarna inom Pysslingen. Utöver detta arbetade
huvudmannen för att stärka likvärdigheten inom och mellan enheterna. Detta skedde genom att
verksamhetsutvecklare arbetade operativt med att stärka ledningsstrukturer för de enheter som
bedömdes vara i behov av utveckling. Vidare genomförde huvudmannen ett utvecklingsarbete för
att ge enheterna bättre förutsättningar i arbetet med att analysera könsskillnader i
skolverksamheten.
Kvalitetsutvärderingen inom verksamheterna utgick i Pysslingen från begreppen “Funktionell
kvalitet” och “Upplevd kvalitet”. “Funktionell kvalitet” tog fasta på hur väl verksamheterna nådde
utbildningens mål och “Upplevd kvalitet” utgick från hur elever och vårdnadshavare upplevde
utbildningen utifrån sina egna förväntningar. För förskolans “Funktionella kvalitet” fann
huvudmannen att “Undervisning” är det område där man ansåg sig ha högst måluppfyllelse. Störst
utvecklingspotential fanns inom området “Utvärdering, uppföljning och utveckling”. Vad gäller den
funktionella kvaliteten i grundskolan del kan det konstateras att elevernas kunskapsresultat ökade
inom flera områden. Exempelvis förbättrades 9:ornas gymnasiebehörighet och meritvärde. Även
om skillnaderna i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor i genomsnitt var lägre i Pysslingen i
jämförelse med riket, så går det att konstatera att det fortsättningsvis fanns en könsbaserad
olikvärdighet som behöver adresseras.
Den upplevda kvaliteten var i allmänhet hög inom Pysslingen. Allra högst var nöjdheten inom
förskolan, men även i fritidshemmet och i grundskolan fanns det en relativt sett hög grad av nöjdhet
hos elever och vårdnadshavare. I jämförelse med föregående läsår så uppvisade skolformerna små
men ändå positiva förändringar inom den upplevda kvaliteten.
På grund av Corona-pandemin tvingades alla enheter till olika former av anpassningar av
verksamheterna. Sammantaget visade dock enheterna prov på mycket god anpassningsförmåga och
stor grad av samarbetsvilja. Detta gjorde att samtliga verksamheter, trots de snabbt förändrade
förutsättningarna, kunde upprätthålla en allmänt sett mycket hög kvalitet i utbildningen.
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“Tillsammans är vi som starkast”
Det går att argumentera för att varje verksamhetsår och läsår är unika, men läsåret 2019/2020 blev
verkligen ett läsår att minnas. När höstterminen hade passerat och jullovet var slut så stod barn,
elever och lärare inför en vår fylld med spännande utmaningar. Med andra ord så var det med
tillförsikt som Pysslingens medarbetare stod redo för att ge sig ut på förskolegårdar och klassrum
och göra det som de är bäst på - att stötta barn och elever i sitt lärande och i sin utveckling.
Sen kom det något som kastade alla förutsättningar över ända. I januari började media rapportera
om ett nytt virus i Kina, ett virus som senare skulle bli allmänt känt som Covid-19, eller Corona i
dagligt tal. Få om ens någon kunde nog vid det här laget förutspå det dramatiska händelseförlopp
som skulle utspela sig de kommande veckorna när viruset spreds till Europa, inom Europa, och
slutligen inom Sverige.
När pandemin slog till med full kraft och våra grannländer valde att stänga såväl för- som
grundskolor hopade sig frågorna - hur skulle förskolor och skolor i Sverige arbeta med att minska
smittspridning, hur skulle undervisning bedrivas rent praktiskt, och hur skulle medarbetarna klara
av att hantera den ökande oron hos barn, elever och vårdnadshavare? I Corona-pandemins tidiga
skede var frågorna många och ovissheten stor.
När så tiden gick och Pysslingens alla medarbetare fått tid på sig att tillsammans med sina chefer
bearbeta situationen kom dock svaret på nästan alla frågor. Svaren kom från den kraft som kan
uppstår när alla bestämmer sig för att ta hjälp av varandra och lösa en uppgift tillsammans. Inom
loppet av några veckor hade medarbetare och chefer ställt om hela verksamheter på ett sätt som
ingen kunde förutspå. Digitala lösningar för distans- och fjärrundervisning sjösattes med en
imponerande hastighet, undervisningsmaterial delades mellan lärare och skolor, och rektorer
samarbetade intensivt för att stötta varandra i den uppkomna situationen. Viruset fortsatte att
spridas i vårt samhälle, men samarbetsviljan och det lösningsfokuserade förhållningssättet spred
sig ännu snabbare.
Det är med stolthet och tacksamhet jag som utbildningsdirektör kan blicka tillbaka på läsåret
2019/20. Även om Corona-pandemin verkligen prövade oss, så visade våra fantastiska medarbetare
och chefer att vi klarar allt om vi arbetar tillsammans - tillsammans är vi som starkast. Nu blickar vi
framåt mot läsåret 2020/21 - ett läsår som garanterat innehåller nya utmaningar och nya lärdomar.
Vad som än må hända så kan jag dock lova en sak - vi kommer även fortsättningsvis göra allt som
står i vår makt för att våra barn och elever ska få den bästa av utbildningar.
Trevlig läsning!
Åsa Blom, utbildningsdirektör Pysslingen För- och Grundskolor.
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Disposition
Kvalitetsrapporten är uppbyggd kring ett antal avsnitt med tillhörande rubriker. Efter de inledande
avsnitten - ”Beskrivning av Pysslingen”, ”Förutsättningar för måluppfyllelse”, ”Systematiskt
kvalitetsarbete i Pysslingen” - ges läsaren en presentation av de identifierade utvecklingsområdena
för läsåret 2019/20. Här ligger fokus på huvudmannens genomförda insatser samt vad som har
framkommit i uppföljningar och utvärderingar.
Därefter görs en presentation av de resultat som har uppnåtts för läsåret. Med resultat i detta
sammanhang avses de pedagogiska resultaten som kan kopplas till läroplansuppdraget. Resultaten
presenteras per skolform och utgår från de kvalitetsbegrepp som används inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet (se Systematiskt kvalitetsarbete i Pysslingen). Varje
resultatsammanställning i de olika skolformerna följs av en verksamhetsanalys.
Sist i kvalitetsrapporten presenteras kommande års identifierade utvecklingsområden med
tillhörande motivering. Efter detta bifogas ett appendix där läsaren kan ta del av samtliga tabeller
och diagram som det hänvisas till i den löpande texten.
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Beskrivning av Pysslingen
Vision - Vi är med och leder utvecklingen av framtidens utveckling
Pysslingen är en del av AcadeMedia. Som enskilt varumärke delar Pysslingen därför koncernens
övergripande vision om att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Pysslingen vill tillsammans
med övriga aktörer i koncernen vara med och åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar,
både för enskilda individer och för samhället som helhet.
För att kunna bidra till att förverkliga denna vision har Pysslingen valt att konkretisera följande
målbild: “Pysslingen Skolor är en känd och attraktiv skolaktör som är med och bygger en hållbar
framtid. En aktör som står för kunskap och trygghet i stark lokal förankring som får stöd av en
tydlig huvudman”.
Denna målbild är tydligt i linje med de historiska rötter som Pysslingen vilar på. Pysslingen skolor
som består av både integrerade förskolor, grundskolor och fritidshem har under många år vuxit sig
större, men alltid haft fokus på att driva lokalt profilerade och kvalitetsmässigt ledande skolor för
alla barn och elever i åldrarna 1-16 år. Med hjälp av enheternas lokala styrkor och huvudmannens
övergripande ansvar står vi fortsatt väl rustade för att ge barn och elever den utbildning som de
behöver för att tackla morgondagens utmaningar. Kort sagt, “Vi är med och leder utvecklingen av
framtidens utbildning”.

Organisation
Pysslingen utgör, tillsammans med Vittra, AcadeMedias grundskolesegment. Varje enhet i Pysslingen
leds av en rektor som rapporterar direkt till sin skolchef. Pysslingen var läsåret 2019/20 organiserat
i tre regioner med var sin skolchef. Skolcheferna leds i sin tur av utbildningsdirektör Åsa Blom.
Verksamhetsledningen för Pysslingen är placerad i Göteborg och Stockholm. Kopplat till
verksamhetsledningen finns olika stabsfunktioner som utgör stöd i olika frågor. De stabsfunktioner
som finns att tillgå är bland annat skoljuridik, ekonomi, HR, kvalitet, elevhälsa, kommunikation och
marknadsföring.[1]

Förskolor och skolor i hela Sverige
Sedan höstterminen 2014 består “Pysslingen Skolor” av “Pysslingens grundskolor och integrerade
förskolor”. För att göra kvalitetsrapporten mera läsvänlig används ibland begreppet “Pysslingens
förskolor” när det endast handlar om förskolor. Med detta avses alltså de ovan nämnda integrerade
förskolorna som är en del av “Pysslingen skolor”.
Noteras bör vidare att varumärket “Pysslingen skolor” inbegriper ett antal olika huvudmän.
För läsåret 2019/20 fanns följande huvudmän representerade inom varumärket:
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•
•
•
•
•
•

AcadeMedia Fria grundskolor AB
Banérportsskolan AB
Kringlaskolan AB
Johan Sjölin Education AB
Primaskolan AB
Pysslingen Förskolor och Skolor AB

I tabellen nedan kan läsaren ta del av vilka enheter som hör till vilka huvudmän. I
kvalitetsrapporten ska det dock förtydligas att alla analyser och slutsatser utgår från ett
helhetsperspektiv av enheterna som ryms inom varumärket “Pysslingen skolor”, oavsett dess
juridiska huvudman.
I juni 2020 bestod Pysslingen skolor av 52 skolor varav 20 med integrerade förskolor. Av de skolor
som har lågstadieverksamhet fanns det fritidshemsverksamhet i samtliga skolor. Skolorna finns
utspridda i hela landet - från Lund i söder till Kalix i norr. Majoriteten av Pysslingens enheter finns
dock inom storstadsregionerna där Stockholmsregionen intar en särställning.
Eftersom Pysslingens skolor har vuxit fram, både genom förvärv och genom organisk tillväxt, har
skolorna något olika pedagogiska profiler. Det gemensamma är dock att alla skolor, oavsett
pedagogiska profiler, har samma gemensamma fokus på hög kvalitet och lokal förankring.
15 juni 2020 bestod Pysslingens samlade utbud av för- och grundskolor av följande enheter:
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Skolformer i Pysslingen
Varumärket Pysslingen omfattar ett antal skolformer. Även om det är mycket som förenar
skolformerna, så finns det vissa aspekter som är unika för varje enskild skolform. För att tydliggöra
detta ges här en kortare redogörelse för skolformerna och dess mest utmärkande drag i förhållande
till varandra.

Förskola - undervisning och omsorg med ett livslångt perspektiv
Förskolan är utbildningskedjans start. Den är inte obligatorisk men den absoluta majoriteten av
Sveriges barn i åldrarna 0–5 deltar går i förskola. Förskolan ska inte bara främja alla barns
utveckling här och nu, utan även lägga grunden för det livslånga lärandet. Verksamheten ska utgå
från en helhetssyn på barnet och dess behov. Vidare ska den utformas så att omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet.
Förskolan har en egen läroplan, Lpfö 18. I läroplanen tillskrivs förskolläraren ett särskilt ansvar för
lärandet i förskolan då hen ska vara den som leder undervisningen i förskolan. Att leda
undervisningen betyder att förskolläraren leder de målstyrda processerna tillsammans med
arbetslaget för att exempelvis omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet och för att det
pedagogiska innehållet ska inspirera till utveckling och lärande hos barnen.
Till skillnad från grundskolans läroplan innehåller förskolans läroplan inga kunskapskrav som är
riktade mot barnen - förväntningarna ställs istället på verksamheterna. Läroplansmålen utgår alltså
från förskolans förmåga att ge de förutsättningar som krävs för att barnen ska lära sig, må bra och
utvecklas.

Fritidshemmet – utvecklar lärandet och skapar meningsfulla fritidsaktiviteter
I Sverige går ungefär 90% av alla barn på fritidshem. I storstäder är siffran ännu högre. De flesta av
de yngre eleverna tillbringar halva eller mer än halva sin tid i skolan på just fritidshemmet. Trots
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detta har fritidshemsverksamheten i Sverige inte sällan haft en tämligen undanskymd roll inom
utbildningsväsendet. Fritidshemmets personal har ofta fått rycka in som vikarier i grundskolan och
personalen har inte alltid fått optimala förutsättningar för att kunna planera och följa upp
verksamheten.
Det senaste decenniet har dock steg tagits för att förändra denna situation. 2011 fick fritidshemmet
ett eget kapitel i skollagen och 2016 utökades läroplanen med en egen del, del 4. I denna del
redogörs det för fritidshemsundervisningens syfte och dess centrala innehåll. Här fastslås det till
exempel att undervisning i fritidshemmet ska ges en vid tolkning där omsorg, utveckling och
lärande utgör en helhet. Vidare går det att läsa att undervisningen i fritidshemmet ska komplettera
skolans utbildning genom att stimulera elevernas utveckling och lärande i skapande, undersökande,
utforskande och grupporienterade arbetsformer. I skolformens uppdrag ingår också att erbjuda
meningsfull fritid och rekreation samt därvidlag utgå från ett helhetsperspektiv på eleven och
elevens behov.

Grundskola – utbildningskedjans längsta och mest omfattande del
Grundskolan har en lång historia i Sverige som går tillbaka till införandet av folkskola år 1842. I
dagsläget omfattar grundskolan årskurs 1 - 9 och utgör därför utbildningskedjans längsta och mest
omfattande del. Det som primärt särskiljer grundskolan från övriga skolformer är att det finns olika
ämnen, kursplaner och tillhörande kunskapskrav. I varje ämnes kursplan definieras ämnets syfte,
det centrala innehållet som ska behandlas i ämnet, och de kunskapskrav som är utformade för de
olika årskurserna.
I grundskolan blir elevernas kunskaper för första gången utvärderade på ett formellt sätt genom de
skriftliga betyg som ges från och med höstterminen i årskurs 6. Betygen, som är mål- och
kunskapsrelaterade, ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för
betygssättning. Noterbart i sammanhanget är också slutbetygens centrala roll för fortsatta studier
då det är med slutbetygen som eleven i åk 9 söker in till nästa skolform, gymnasieskolan.
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Förutsättningar för måluppfyllelse
Ekonomisk planering och stabilitet
Enheterna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. För varje skolenhet inom
Pysslingen görs en övergripande planering av resursallokeringen fyra gånger årligen utifrån deras
behov. Hur enheterna sedan väljer att använda sina ekonomiska medel är dock ytterst en fråga som
varje enskild rektor avgör, eftersom rektor bär ansvaret för sin enhets inre organisation. Utifrån
varje enhets olika förutsättningar gör rektor, i samråd med sin ledningsgrupp, löpande
bedömningar av verksamheternas behov och dess resurstilldelning.
För att stödja rektor i den ekonomiska planeringen finns både skolchef och Pysslingens
ekonomistab att tillgå. Skolchef kan utgöra ett stöd på flera sätt, bland annat i de uppföljningar som
görs månatligen och där rektor kan rådgöra med skolchef. Behöver rektor ett mera ingående stöd
finns Pysslingens ekonomistab att tillgå. Hit kan rektor vända sig för att få hjälp med såväl operativa
ärenden som mera strategiskt långsiktiga utmaningar.

Personal och medarbetare
I Pysslingen verksamheter finns många olika professioner. Den största gruppen utgörs av lärare
men därutöver finns elevhälsopersonal (skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer och skolläkare),
rektorer, barnskötare, studie- och yrkesvägledare, skoladministratörer med flera att tillgå.
Läsåret 2019/20 hade Pysslingen en något lägre lärartäthet än rikssnittet, det gick ca 14 elever per
lärare i Pysslingens grundskolor medan motsvarande siffra för riket var 12. Noteras bör dock att
utvecklingen de senaste två åren är positiv då lärartätheten har ökat något. Tyvärr påverkas
Pysslingen fortsatt, precis som riket i stort, av den strukturella lärarbrist som finns på
arbetsmarknaden i Sverige. För att möta denna situation arbetar Pysslingen aktivt med att
rekrytera lärare genom olika riktade insatser. Det viktigaste för huvudmannen är dock att
fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare och att arbeta med långsiktiga insatser kopplade till
detta. Bara genom att vara attraktiv för lärare och annan personal kan resursförsörjningen inom
Pysslingen säkras över tid.
Granskar man den interna distributionen av lärartätheten kan det noteras att Pysslingen i likhet
med riket uppvisar vissa lokala och regionala skillnader. Ett antal enheter har en mycket hög
lärartäthet, cirka 10 barn eller färre per lärare, medan andra enheter har en lägre lärartäthet. En
anledning till att det ser ut så är att huvudmannen gör en aktiv resurstilldelning efter behov, för
att kunna möta upp de särskilda förutsättningar som råder på de olika enheterna. Detta är en
medveten strategi för att leva upp till författningarnas krav om likvärdiga förutsättningar i
utbildningen. En annan anledning till en varierad lärartäthet beror på lokala och regionala
utbudsvariationer av legitimerade lärare. Ungefär hälften av Pysslingens enheter finns i län där
lärartätheten är som allra lägst i Sverige. Konkurrensen om lärare i dessa regioner är mycket hård
samtidigt som barn- och elevantalet fortsätter att öka, vilket gör att varje aktör, inklusive
Pysslingen, har en utmanande situation att hantera.

10

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Enligt skollagen ska det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivas ett målinriktat arbete
för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Därtill föreskriver diskrimineringslagen
att varje utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka att elever
diskrimineras i skolan.
En viktig del för att leva upp till tillämpliga författningars krav är upprättandet av ”plan mot
diskriminering och kränkande behandling”. För att säkerställa att det finns en plan som lever upp
till både skollagens och diskrimineringslagens krav har huvudmannen tagit fram en gemensam mall
för ändamålet. I arbetet med att upprätta planen kartlägger enheterna olika riskmiljöer för barn och
elever. Kartläggningen kan se lite olika ut beroende på skolformen, men typiskt sett så kan det
handla om en trygghetsvandring som genomförs med både barn/elever, medarbetare och rektor på
enheten. Därutöver använder sig olika enheter av trygghetsenkäter för att ytterligare följa upp och
analysera såväl riskmiljöer som den allmänna lär- och studiemiljön. I ett nästa steg av upprättandet
av planen mot diskriminering och kränkande behandling planerar enheten för aktiva åtgärder som
är direkt kopplade till nyss nämnda riskmiljöer. De aktiva åtgärderna följs upp och utvärderas
löpande under läsåret. Skolchef ansvarar därutöver för att kontinuerligt under läsåret följa upp
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling vilket innefattar planens innehåll men även
övrigt arbete som syftar till att skapa en trygg och säker studie- och lärmiljö på för- och grundskola.
Skulle det vara så att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med enheternas olika verksamheter är samtlig personal skyldig att anmäla detta till rektor. När
rektor tagit emot en sådan anmälan ska denne säkerställa att samtal hålls med den elev som
upplever sig utsatt för kränkande behandling, och med den/de som utpekats som de som utfört de
kränkande handlingarna. Rektor ska också säkerställa att det som eleverna uppger dokumenteras,
samt att kontakt tas med vårdnadshavare.
Rektor ska därefter skyndsamt anmäla till huvudmannen att en elev upplevt sig utsatt för
kränkande behandling. Så snart anmälan inkommit påbörjar huvudmannen sin utredning av
ärendet. För att kvalitetssäkra samtliga utredningar av kränkande behandling inom Pysslingen har
huvudmannen anställt en skoljurist. Denne gör i samverkan med rektor och övrig personal, som kan
ha kännedom om ärendet, en allsidig och objektiv utredning för att konstatera om, och i så fall
vilken typ av kränkningar som förekommit. Samtliga åtgärder som vidtas utifrån utredningen ska
dokumenteras och följas upp.
I syfte att analysera den övergripande situationen och eventuella trender gör såväl rektor som
huvudman en analys över det totala antalet inkomna anmälningar mot diskriminering och
kränkande behandling i samband med sina respektive kvalitetsanalyser (Se: “Systematiskt
kvalitetsarbete i Pysslingen”). I det fall att rektor eller huvudman upptäcker brister så vidtas
omgående lämpliga åtgärder för att avhjälpa dessa.

Elevhälsa i Pysslingen
En samlad elevhälsa innebär att elevhälsans kompetenser samarbetar tvärprofessionellt för att göra
utbildningen likvärdig och tillgänglig för alla barn och elever. I Pysslingens verksamheter har alla
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skolor en lokal elevhälsa. På lokal nivå kan elevhälsan organiseras något olika, men gemensamt är
att den omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Med det
menas tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare och personal med specialpedagogisk
kompetens.
Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det betyder att elevhälsan
tillsammans med skolans lärare och övrig personal ska se till att eleverna har en så bra miljö som
möjligt, både för sin kunskapsutveckling och för sin personliga och sociala utveckling. För att lyckas
med detta arbetar elevhälsan i Pysslingen hälsofrämjande och förebyggande. Detta kan ta sig olika
uttryck, allt beroende på den lokala enhetens specifika behov, men typiskt kan det handla om att
elevhälsans personal håller i kompetenshöjande insatser för personalen. I andra fall kan det handla
om att elevhälsan bidrar genom att handleda arbetslag i hur man skapar tillgängliga lärmiljöer som
kännetecknas av både trygghet och studiero för alla elever. Oavsett vilket så är det yttersta målet,
som ovan nämns, alltid att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
I Pysslingens grundskolor finns också en central elevhälsa att tillgå. Den centrala elevhälsan arbetar
på en övergripande nivå, och bidrar vid behov i det förebyggande och hälsofrämjande
utvecklingsarbetet i våra verksamheter. Utöver det behovsanpassade arbetet så arbetar också den
centrala elevhälsan med kvalitetshöjande insatser som omfattar samtliga elevhälsoteam på
skolorna genom att arrangera elevhälsodagar vars innehåll utgår från identifierade
utvecklingsbehov. Den centrala elevhälsan är också delaktig i arbetet med elevhälsoplaner. Här
handlar det om stödjande och uppföljande insatser som syftar till att säkra likvärdigheten och att
bidra till en generell kvalitetsförbättring för alla enheter.

Systematiskt kvalitetsarbete i Pysslingen
Pysslingens systematiska kvalitetsarbete har under flera år följt samma struktur, en struktur som
huvudmannen har arbetat fram och som enheterna följer. Syftet med detta är att skapa likvärdighet
men också att sörja för god balans i styrkedjan.
I början av läsåret arbetar huvudmannen och enheterna fram en verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen innehåller ett antal prioriterade utvecklingsområden som är framtagna baserat
på föregående års sammanfattande analys av verksamhetens resultat. De prioriterade
utvecklingsområdena är av övergripande karaktär och kan ta sikte på olika delar i verksamheterna
men gemensamt för dessa är att de handlar om områden där måluppfyllelsen, på ett eller annat sätt,
behöver förbättras. Till de prioriterade utvecklingsområdena kopplas mål, målkriterier, insatser
och uppföljningsmetoder.
Efter att verksamhetsplanen är upprättad följer fyra stycken uppföljningstillfällen, analys 1, 2, 3 och
4. Det sista uppföljningstillfället utgör den sammanfattande analysen som i sin tur ska ligga till
grund för kommande läsårs års verksamhetsplan. Samtliga analyser dokumenteras enligt en
gemensam mall.
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Vid varje analystillfälle förser huvudmannen enheterna med olika dataunderlag som ska
kommenteras och analyseras utifrån både resultat och arbetssätt. Underlagen är följande:
• Terminsvisa kunskapsprognoser
Varje lärare gör i mitten av varje termin en bedömning av elevens prognos för att nå
kunskapskraven i respektive ämne. Detta görs i varje ämne i åk 1-9.
• Terminsvisa betyg, nationella prov och omdömen
För elever i åk 6-9 ges betyg i varje ämne terminsvis. Omdömen ges i varje ämne och för varje
elev terminsvis i årskurs 1-5. Nationella prov görs för elever i åk 3,6 och 9 i ett antal ämnen,
till exempel svenska och matematik.
• Elev- och vårdnadshavarundersökningen
Varje år genomförs en enkät med elever och dess vårdnadshavare. Undersökningen syftar till
att mäta elever och vårdnadshavares attityder kring olika aspekter i utbildningen, till
exempel undervisning, trygghet, kommunikation och inflytande.
• Funktionell kvalitet
Funktionell kvalitet är ett kvalitetutvärderingsverktyg som används inom förskolan med
syfte att utvärdera hur väl verksamheten svarar upp mot läroplanens mål.
Utöver analyser baserade på kvantitativa mätningar genomförs även analyser av kvalitativa
insatser, exempelvis hur utfallet av en planerad insats i ett prioriterat utvecklingsområde skattas
och bedöms. Därtill uppmanas enheterna alltid att sätta sina resultat - oavsett om de är av
kvantitativ eller kvalitativ karaktär - i relation till genomförda insatser och processer. På detta vis
eftersträvas en dynamik i det systematiska kvalitetsarbetet, en dynamik som ska ge både enheter
och huvudmannen en god inblick i vad som behöver förändras för framtiden för att höja kvaliteten i
det som kan påverka barn och elevers lärande och utveckling.

Kvalitetsdefinitioner i det systematiska kvalitetsarbetet
Eftersom att verksamheterna är av bred och mångfacetterad karaktär definieras begreppet kvalitet
ur två olika perspektiv. Pysslingens verksamheter utgår därför från begreppen “Funktionell
kvalitet” och “Upplevd kvalitet”.
Funktionell kvalitet handlar om i hur hög grad eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål
som finns i de olika läroplanerna. I sammanhanget ska det också förtydligas att det inom förskolan
även finns ett kvalitetsutvärderingsverktyg som benämns “Funktionell kvalitet”. Detta verktyg är
framtaget med syftet att mäta hur väl verksamheterna lever upp till utbildningens mål, det vill säga
mäta den “funktionella kvaliteten”.
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna och vårdnadshavarna upplever utbildningen utifrån sina
alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
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Huvudmannens prioriterade
utvecklingsområden
Förskolan
Förskolan arbetade läsåret 2019/20 med följande utvecklingsområde:
• Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälpt av förbättrat elevhälsoarbete,
stärkt ledarskap och utvecklad undervisning.
De insatser som kopplades till utvecklingsområden var:
• Implementering av reviderad läroplan och utvecklandet av en ny version av
kvalitetsutvärderingsverktyget “funktionell kvalitet”.
• Fortbildning inom inkluderande verksamhet för alla barn med fokus på barn i behov av
särskilt stöd samt specialpedagogik.
Pysslingens integrerade förskolor valde inför läsåret 2019/20 att organisera om det systematiska
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Tidigare läsår hade det systematiska kvalitetsarbetet i
Pysslingens integrerade förskolor varit tydligt sammanvävt med kvalitetsarbetet inom Pysslingens
fristående förskolor. Eftersom man upplevde ett bristande “ägandeskap” över utvecklingsarbetet
fattades ett beslut om att inom Pysslingens integrerade förskolor ta över ansvaret för det
systematiska kvalitetsarbetet och därmed driva allt utvecklingsarbete. För att öka likvärdigheten
mellan och inom förskolorna samt säkerställa god kvalitet så anställde huvudmannen en
verksamhetsutvecklare för förskola med start VT 2020. Verksamhetsutvecklaren fick ansvaret för
att dels leda förskolemöten, dels leda den nyligen etablerade styrgruppen för förskolan bestående
av två rektorer och två biträdande rektorer med särskilt ansvar för förskolan. Styrgruppens uppgift
var att stödja och lyfta fram förskolans perspektiv i huvudmannens prioriterade
utvecklingsområden samt i andra frågor som på något vis berörde förskoleverksamhet i Pysslingens
integrerade förskolor. I verksamhetsutvecklarens uppdrag låg dessutom att organisera och
genomföra en kartläggning av den pedagogiska kvaliteten på förskolan. Tyvärr kunde denna inte
genomföras enligt plan på grund av Corona-pandemin. Verksamhetsutvecklaren fick också i
uppdrag att ta fram en arbetsplan och analysmodell specifikt för förskolan som skulle rikta sig till
ansvariga för förskolan samt till pedagogerna för att stärka ledarskapet och därigenom utveckla
undervisningen i förskolan.
En viktig nyhet för Sveriges samtliga förskolor var den nya läroplanen, lpfö 18, som togs i bruk med
start 1 juli 2019. Nytt i den nya läroplanen var bland annat att begreppet undervisning fördes in
som en målstyrd process. Förskolläraren tillskrevs ett särskilt ansvar för det pedagogiska innehållet
i undervisningen, men eftersom förskolor av tradition är organiserade i arbetslag där även
barnskötare ingår, ansågs det viktigt att hela arbetslaget var väl förtroget med läroplanerna och
intentionerna med utbildningen i förskolan. Av detta skäl erbjöd huvudmannen på hösten en så
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kallad “helpdesk” vars syfte var att introducera läroplanen för verksamheterna. Utöver detta
riktades fokus på det första förskolmötet mot implementeringen av den nya reviderade varianten
av det pedagogiska utvecklingsverktyget “Funktionell kvalitet”. Verktyget, som presenterades på
mötet i oktober, hade anpassats efter den nya läroplanen men även genomgått en förenkling och ett
förtydligande av innehållet. Deltagarna på mötet fick möjlighet att diskutera och dela med sig av
sina ideér om hur de skulle arbeta vidare med att implementera verktyget ute i sina verksamheter.
På nätverksträffen i januari genomfördes en föreläsning på temat specialpedagogik i förskolan,
föreläsare var Ann Kronberg Larsson. Deltagarna fick möjlighet att diskutera några frågeställningar
tillsammans för att dela med sig av erfarenheter och metoder från deras egna verksamheter. Frågor
som diskuterades var till exempel vilket inflytande barnen har i förskolans utbildning idag och hur
man kan göra för att initiera diskussioner i arbetslaget kring pedagogik och barnsyn.
På nätverksträffen i maj presenterade verksamhetsutvecklaren ett första förslag på en arbetsplan
och analysmodell för förskolan. Mötesdeltagarna fick efter presentationen möjlighet att fördjupa sig
i modellen med hjälp av digitala workshops. Med hjälp av mötesdeltagarnas återkoppling kunde
därefter verksamhetsutvecklaren arbeta fram en slutgiltig version av arbetsplan och analysmodell
för det kommande läsåret.

Uppföljning och utvärdering
Implementering av reviderad läroplan och nya versionen av “Funktionell kvalitet”
Efter att den första prognosen var genomförd med det nya verktyget “Funktionell kvalitet” följdes
implementeringen upp på ett förskolmöte i januari. Till en början med kunde det konstateras att
implementeringen fått en positiv start då alla enheter följt såväl tidsplan som instruktioner för
själva genomförandet. På den utvärdering som genomfördes framkom positiva åsikter om det nya
verktyget - man upplevde att det nya verktyget var tydligare och enklare att förstå. Därutöver
poängterades det att de fyra nya perspektiven bidragit till en förbättring av “funktionell kvalitet”.
Att använda de nya perspektiven i sin självskattning och applicera dessa på sin egen verksamhet
ansågs väldigt användbart.
Eftersom den reviderade versionen av “Funktionell kvalitet” innehåller förändringar jämfört med
tidigare versioner kan inga resultatjämförelser göras över tid. Det som dock kan konstateras är att
verktyget generellt tagits emot väl av verksamheterna och att huvudmannen ser med tillförsikt på
den framtida tillämpningen av verktyget som innebär förbättrade möjligheter till uppföljning och
utvärdering av verksamheten.

Inkluderande verksamhet för alla barn med fokus på barn i behov av särskilt stöd samt
specialpedagogik
På nätverksträffen i maj gjordes en återblick av den föreläsning som genomfördes i januari.
Därutöver diskuterades även hur arbetet med specialpedagogik fungerade rent generellt på
förskolorna. En fråga som ställdes var om man kunde se några tecken på att föreläsningen medfört
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några förändringar i verksamheterna. Det som framkom i uppföljningen var att föreläsningen varit
uppskattad av många mötesdeltagare, oavsett om man såg på informationen som ny kunskap eller
om man uppfattade det som repetition av redan känd information. Några förskolor beskrev att de
efter föreläsningen undersökt specifika situationer i verksamheten för att “komma åt” samsyn kring
barnen, till exempel ett gemensamt bemötande och förhållningssätt. Därutöver hade man infört nya
metoder för att öka barns inflytande och delaktighet. Andra förskolor beskrev att de utvecklat
arbetet ytterligare genom att ta in föreläsare inom olika aspekter av specialpedagogik. Detta kunde
handla om till exempel “Tecken som AKK”, språkutvecklande arbetssätt med tecken som stöd, eller
om hur man med kunde arbeta mera förebyggande och främjande med hjälp av specialpedagogik.
Därtill beskrev några enhetsföreträdare att de infört kollegiala forum i sin verksamhet så att
pedagogerna får möjlighet att prata om barnsyn, gemensamma förhållningssätt och pedagogik.
Sammanfattningsvis bedömer huvudmannen att den genomförda kompetensutvecklingsinsatsen
om specialpedagogik haft en god effekt på verksamheterna så till vida att flertalet enheter initierat
ett utvecklings- och fortbildningsarbete för att öka den allmänna kompetensen.

Fritidshemmet
Fritidshemmet arbetade läsåret 2019/20 med följande utvecklingsområden:
• Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälp av förbättrat elevhälsoarbete,
stärkt ledarskap och utvecklad undervisning.
• Systematisk och enhetligt uppföljning i hela styrkedjan.
• Identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på våra enheter.
Det kan konstateras att flertalet enheter i höstterminens analyser prioriterade fritidshemmets
kompletterande och kompensatoriska uppdrag i det att fokus riktades mot heldagslärandet. För att
stödja enheterna i att utveckla heldagslärandet anställde huvudmannen en fritidshemsutvecklare
med start VT 2020. Fritidshemsutecklaren hann med att genomföra fem verksamhetsbesök innan
Corona-pandemin tog fart varpå resterande besök fick ställas in på grund av smittskyddsskäl.
För att fullfölja arbetet med identifierade utvecklingsområden, fick fritidshemutvecklaren i uppdrag
att i ett första steg organisera och genomföra en kartläggning av den pedagogiska kvaliteten på
fritidshemmen. Kartläggningen genomfördes i form av en skattning som gjordes av enheternas
rektorer och fritidshemsansvarig personal på varje enhet. I skattningen framkom det att att
likvärdigheten inom och mellan enheterna behövde utvecklas på ett övergripande plan - såväl
undervisningen som kvaliteten på utbildningen i stort varierade. Skattningen pekade ut följande
delar ut som olikvärdiga mellan enheterna:
•
•
•
•
•

andelen legitimerad personal
metoder för uppföljning och utvärdering av elevers utveckling och lärande
syn på heldagslärande och samverkan
medarbetarnas förtrogenhet i att arbeta målstyrt utifrån läroplan
arbetslagens gemensamma förtrogenhet för uppdraget
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I syfte att dels öka likvärdigheten inom och mellan enheterna, dels skapa en systematisk och
enhetlig uppföljning i hela styrkedjan utvecklade fritidshemsutvecklaren verktyget “funktionell
kvalitet” för fritidshemmen. Verktyget syftar både till att utvärdera kvaliteten på verksamhetens
olika delar och att utgöra planeringsunderlag för framtida förbättringsinsatser. Materialet togs
fram tillsammans med en referensgrupp av rektorer, och kommer implementeras med start läsåret
2020/2021.
För att stärka “systematiken och den enhetliga uppföljningen i hela styrkedjan” arbetade
huvudmannen fram en ny modell för verksamhetsplan och kompletterande analysmaterial. Denna
insats skedde inom ramen för huvudmannens nya modell för det systematiskt kvalitetsarbete. Den
nya modellen innehåller bland annat nya mallar för det systematiska kvalitetsarbetet. Mallarna har
en tydlig struktur och innefattar analys av processer och resultat.
För det sista utvecklingsområdet, att identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på
våra enheter, ledde fritidshemsutvecklaren arbetet tillsammans med referensgruppen. För att i
fortsättningen arbeta på ett sätt som verkar kvalitetsstärkande på våra enheter har
referensgruppen identifierat följande “processer”/faktorer som viktiga:
• tydliga rutiner och struktur återkommer, både för elevernas och vårdnadshavarnas upplevda
trygghet
• tydlig och personlig kommunikation till vårdnadshavare
• organiserad rastverksamhet
• personalnärvaro på sårbara platser och tider
• information om syfte och aktiviteter på fritidshemmet till vårdnadshavare

Uppföljning och utvärdering
Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälp av förbättrat elevhälsoarbete, stärkt
ledarskap och utvecklad undervisning och Systematisk och enhetlig uppföljning i hela styrkedjan
Då arbetet med likvärdighet och systematik i styrkedjan främst men inte bara handlade om
utvecklandet av verktyget “Funktionell kvalitet” i fritidshemmet kan de slutgiltiga effekterna av
insatserna först utvärderas när underlagen har blivit implementerade och brukade under ett helt
läsår, vilket kommer ha skett i slutet av juni 2021. Med detta konstaterat kan dock huvudmannen
fastslå att medvetenheten om fritidshemmets pedagogiska uppdrag och outnyttjade potential har
förbättrats hos enheterna, både på rektor- och medarbetarnivå. Denna slutsats drar huvudmannen
efter att ha granskat enheternas sammanfattande analyser av läsåret där man redan nu planerar för
ett antal åtgärder och insatser som bygger på den återkoppling som har getts till enheterna.
Exempel på detta är att man har kopplat både insatser och mål för hur “heldagslärande och
samverkan” ska uppnås mellan grundskola och fritidshem.
Därutöver så märks den ökade pedagogiska medvetenheten i det att ansvarig
verksamhetsutvecklare har blivit konsulterad och kontaktad av enheterna i olika frågor. Det har
handlat om en ökad efterfrågan på stödmaterial inom fritidshemsverksamhet, men också om
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fortbildningsförfrågan och om konkret operativ rådgivning kopplad till daglig verksamhet.
Ytterligare en indikator som pekar på att genomförda insatser har bidragit till en positiv utveckling
är den återkoppling som har getts på den nya mallen för det systematiska kvalitetsarbetet samt
arbetet med verktyget “funktionell kvalitet”. Återkopplingen har varit positiv och visar tydligt på att
det har funnits ett uppdämt behov från både chef- och medarbetare vad gäller möjligheten att
kunna följa upp undervisningens kvalitet inom fritidshemmet. Rent generellt kan det också
konstateras att företrädare för fritidshemmen har uttryckt uppskattning för genomförda insatser,
då man upplever sig både sedd och inkluderad i arbetet - något som historiskt inte alltid har varit
en självklarhet när det handlar om fritidshemsutveckling i Sverige.

Identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på våra enheter
I fritidshemmens verksamhet är det tydligt att man har identifierat samma framgångsrika processer
och faktorer som brukar lyftas fram som viktiga för alla skolformer för att skapa goda lärmiljöer.
Finns det en förutsägbarhet för eleverna i form av tydliga rutiner och regler uppnås ofta goda
lärmiljöer, kan man kommunicera på ett tydligt men ändå personligt sätt upplever i regel
vårdnadshavare att man får större insyn och inflytande i verksamheten, och kan man vara tydliga
med vad man gör på fritidshemmet, det vill säga motivera aktiviteterna, så skapar man också
meningsfullhet.
Det som skiljer fritidshemmet mot exempelvis grundskolan är därför inte metoderna för att jobba
framgångsrikt, precis som ovan påtalats är det mångt och mycket samma identifierade
framgångsfaktorer, utan det som är annorlunda är traditionen av att jobba med medvetet målstyrda
processer utifrån läroplansuppdraget. Historiskt har fritidshemmets verksamhet beskrivits utifrån
aktiviteter, men fritidshemmets verksamhet ska i enlighet med läroplanen utgå från mål - inte
aktiviteter.

Grundskolan
Grundskolan arbetade läsåret 2019/20 med följande fyra utvecklingsområden:
• Identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på våra enheter.
• Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälp av förbättrat elevhälsoarbete,
stärkt ledarskap och utvecklad undervisning.
• Systematisk och enhetlig uppföljning i hela styrkedjan.
• Skolutveckling med 1–16:års perspektiv.

Identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på våra enheter
I likhet med andra skolformer så finns det ett flertal olika framgångsrika processer som kan
bedömas öka kvaliteten på enheterna. För att göra en djupare neddykning i en enskilt mycket viktig

18

process så tog huvudmannen avstamp i Skolinspektionens huvudmannagranskning av det
systematiska kvalitetsarbetet för Pysslingen, hösten 2019 (lägg i not). Här identifierades nämligen
jämlikhet och jämställdhet i undervisning och utbildning som en framgångsrik process som ökar
kvaliteten på undervisningen och utbildningen. Utöver att aktualisera Pysslingens
jämlikhetsstrategi fick rektor på Johannes Petri-skolan möjligheten att hålla i en workshop om
enhetens jämlikhetsarbete. Rektor redogjorde bland annat för hur skolan valt att organisera sitt
arbete, hur personalen utbildats i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande, hur arbetet med
fortbildning skedde samt hur det kollegiala lärandet organiserades på enheten. Som avslutning på
workshopen fick samtliga rektorer diskutera utgångspunkter och premisser för arbetet med
jämlikhet på sina respektive enheter.
För att ytterligare stimulera till ökad jämlikhet i undervisning och utbildning arbetade
huvudmannen under våren 2020 fram ett antal olika verktyg. Bland annat tog huvudmannen fram
följande dokument som syftade till att skapa en mera jämlik undervisning och utbildning:
“Checklista för en jämställd skola”, “Elevenkät talutrymme”, ”Vem läser vi om - hur hanterar vi
läromedel i undervisningen”. Vidare fick enheterna könsuppdelad statistik på elev- och
vårdnadshavarundersökningen och uppmanades därefter att analysera utfallet av läsåret 2019/20
utifrån ett könsperspektiv.
I syfte att möjliggöra för förbättrade framtida analyser av jämlikhet i utbildning och undervisning
beslutade huvudmannen under vårterminen att förändra den analysmall som enheterna har i sitt
systematiska kvalitetsarbete. Den nya analysmallen sätter ett tydligare fokus på likheter och
skillnader mellan olika undergrupper, däribland kön, vilket ska leda till att enheterna får bättre
möjligheter att göra tydliga och mer stringenta analyser.

Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälp av förbättrat elevhälsoarbete, stärkt
ledarskap och utvecklad undervisning
Metoden för att nå en ökad likvärdighet bestod i att huvudmannen åtog sig att genomföra följande
insatser:
• aktiva insatser av operativa verksamhetsutvecklare på enheter med dokumenterat låga
studie- och trygghetsresultat
• utveckla rutinerna för arbetet mot kränkande behandling
• fortsatt arbete med matematikstrategin
• en stärkt lokal elevhälsa
• utveckling av enheternas jämställdhetsarbete.
I syfte att höja likvärdigheten riktades fokus mot ett antal enheter där bland annat studie- och
trygghetsresultaten bedömdes som låga. Pysslingens operativa verksamhetsutvecklare fick i
uppdrag att först kartlägga enheternas situationer och därefter, i samverkan med enheternas
rektorer, vidta aktiva åtgärder för att avhjälpa brister. Beroende på enheternas situationer har
åtgärderna varit olika, men typiskt sett har det handlat om att stärka upp ledningsarbetet på skolan
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i stort, tydliggöra rektorsuppdraget, involvera personalen i förändringsarbetet samt stärka det
lokala systematiska kvalitetsarbetet. Under läsåret som gick fick fem enheter stöd i detta arbete av
Pysslingens operativa verksamhetsutvecklare.
För att utveckla huvudmannens arbete med att motverka kränkande behandling på enheterna så
förändrades rutinerna för uppföljningen av inkomna anmälningar. Tidigare gjordes utredningarna
av anmälan mot kränkande behandling på enhetsnivå men nu valde huvudmannen att centralisera
uppdraget på huvudmannanivå via ansvarig skoljurist. Som ett led i att strukturera upp arbetet på
huvudmannanivå förändrades också själva anmälningsprocessen - förut användes analoga
blanketter men nu infördes ett digitalt inrapporteringssystem. Syftet med att centralisera
utredningarna av anmälda kränkningar var att kvalitetssäkra utredningarna, men också att kunna
ge enheterna och huvudmannen ett stöd i det proaktiva arbetet mot kränkande behandling. Detta
sker på olika vis, till exempel genom kompetenshöjande föreläsningar riktade till rektorerna, men
också genom att skoljuristen bistår huvudmannen med en analys över vad som behöver förändras
på huvudmannanivå för att motverka kränkningar.
En annan del i arbetet med att öka likvärdigheten mellan och inom Pysslingens enheter har skett
inom ramen för pågående matematikstrategi. Huvudmannen organiserade under läsåret för ett
kollegialt lärande mellan förstelärarna i matematik. För innehållet i årets arbete stod bland
bedömning och betygsättning och att fortsätta utveckla matematikundervisningen tillsammans med
förstelärare för att uppnå en tydligare progression i lärandet. I syfte att förbättra likvärdigheten
rekommenderade huvudmannen ett gemensamt kvalitetssäkrat läromedel. Därutöver riktades
fokus mot hur arbetet med likvärdig bedömning bedrivs lokalt på enheterna - en central
frågeställning som diskuterades var hur man säkerställer att det bedrivs ett kollegialt lärande på
varje enhet och att alla lärare följer upp, analyserar och är väl förtrogna med sin skolas resultat.
Att stärka den lokala elevhälsan var ytterligare en insats som identifierades med syftet att stärka
likvärdigheten inom Pysslingen. Under höstterminen genomfördes därför en utvecklingsdag för alla
Pysslingen skolors samlade elevhälsoteam och den centrala elevhälsan. Syftet med denna dag var
att stärka elevhälsans gemensamma arbete på varje enskild enhet men också att utveckla
elevhälsans samarbete med pedagogerna. Under utvecklingsdagen presenterade två skolor sitt
elevhälsoarbete som goda exempel för hur elevhälsans arbete kan organiseras för att få en mer
likvärdig skola. Formen och metoden EHM - elevhälsomöten - presenterades som ett sätt, och
resursteam som ett annat arbetssätt. Båda metoderna och förhållningssätten bygger på främjande
och förebyggande arbetssätt.

Systematisk och enhetlig uppföljning i hela styrkedjan
I Pysslingen har huvudmannen sedan tidigare identifierat ett behov av att stärka den systematiska
och enhetliga uppföljningen i hela styrkedjan. Huvudmannen vill kunna följa rektorernas arbete på
ett tydligare sätt, men även ge rektorerna bättre möjligheter att följa upp sina medarbetares arbete
på ett strukturerat sätt. Under hösten 2019 tillsattes därför en referensgrupp som fick till uppgift
att tillsammans med skolchef se över det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
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Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en hörnsten i det lokala uppföljningsarbetet och anses
därför vara ett viktigt verktyg för att förbättra styrkedjan i alla led.
En identifierad svaghet med det systematiska kvalitetsarbetet i Pysslingen var mallarna som
enheterna och huvudmannen arbetade med - mallarna ansågs inte ge tillräckligt stöd för varken
huvudman eller rektor i arbetet med att följa upp verksamheterna varför dessa behövde förändras i
grunden. Ett arbete tog därför vid under våren där kvalitets- och utvecklingsansvarig tillsammans
med skolchef och referensgrupp arbetade fram nya mallar som presenterades under ett
rektorsmöte i maj. De nya mallarna var inte bara nya till sitt innehåll och sin struktur, de var även
flera till antalet så att ämnes- och arbetslag kunde erbjudas stöd i sitt lokala kvalitetsarbete. Till
innehållet förändrades mallarna på flera plan, bland annat förändrades strukturen så att den
numera utgår från de olika läroplansområdena. Syftet med denna förändring var att sätta fokus på
enheternas pedagogiska kärnverksamhet, det vill säga det som läroplanerna föreskriver. Därutöver
inkluderades en ny analysram så att den numera består av ett antal perspektiv för varje
uppföljningsområde. Tanken bakom denna förändring var att ge stöd åt en av analysens
kärnprocess - att dela upp ett fenomen i olika delar och granska de var och en för sig.
Analysramens perspektiv utgörs numera av olika undergrupper, till exempel årskurs, klasser, kön
och ämnen. På detta vis ger huvudmannen rektorerna och i sin tur även lärarna en tydligare ledning
i vad som ska följas upp och utifrån vilka aspekter. Nämnvärt är också att den nya analysmallen
finns på flera nivåer, huvudmannanivå, rektorsnivå och arbetslags-/ämneslagsnivå. På detta vis
hoppas huvudmannen bygga en starkare styrkedja och en tydligare systematik.

Skolutveckling med 1–16:års-perspektiv
Under läsårets gång inkluderades även skolutveckling med 1–16:års-perspektiv som ett
utvecklingsområde inom Pysslingen. Huvudmannen ansåg att det pedagogiska utbud som
Pysslingen stod för var för otydligt och behövde utvecklas. För att identifiera framtida pedagogiska
inriktningar organiserade huvudmannen för diskussioner med rektorer under rektorsmöten. Vid
ett antal tillfällen fick rektorerna komma med åsikter och förslag på pedagogiska inriktningar och
hur dessa kunde utvecklas.

Uppföljning och utvärdering
Identifiera framgångsrika processer som ökar kvaliteten på våra enheter
För att mäta om huvudmannen lyckats med att identifiera framgångsrika processer som ökar
kvaliteten på våra enheter sattes målet att färre enheter skulle prestera under rikssnittet.
Kopplingen här är att framgångsrika processer direkt påverkar resultatet, det vill säga förbättrade
arbetsmetoder höjer elevernas måluppfyllelse. Det går givetvis argumentera för att det finns många
andra faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse men arbetssätt och processer är icke desto
trots en central del av det som enheterna de facto kan påverka. Mätt utifrån resultatet för “andelen
elever som når samtliga kunskapskrav” kan det fastslås att utvecklingsområdet kan ha haft en viss
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positiv inverkan - för läsåret 2019/20 var det 40 av 48 enheter som hade en högre andel elever som
nådde samtliga kunskapskrav i alla ämnen i jämförelse med rikssnittet. Läsåret dessförinnan låg
antalet på 37 av 48 enheter.
Om framgångsrika processer som ökar kvaliteten på Pysslingens enheter utvärderas utifrån de
läsårsutvärderingar som varje enhet gör går det att fastslå att det finns en hög medvetandegrad hos
Pysslingens rektorer vad gäller könsspecifika resultatskillnader. Det som dock skiljer enheterna
från varandra är orsaksförklaringarna bakom detta fenomen. I vissa fall riktas ljuset mot interna
faktorer, till exempel undervisningens kvalitet på enheterna, i andra fall fokuseras det på faktorer
som är av delvis mer extern karaktär, till exempel strukturella samhälleliga könsnormer för pojkar
och flickor. Oavsett vilket noterar dock huvudmannen att resultatskillnaderna mellan pojkar och
flickor rent generellt är ett område som allt fler enheter och rektorer lägger större vikt vid i sina
läsårsutvärderingar.

Öka likvärdigheten mellan och inom våra enheter med hjälp av förbättrat elevhälsoarbete, stärkt
ledarskap och utvecklad undervisning
Även om det är något för tidigt för att utvärdera de långsiktiga effekterna av insatserna som
verksamhetsutvecklare gjorde på enheterna, kan en rad positiva indikatorer noteras. Exempelvis
har två av enheterna höjt sina kunskapsresultat mycket tydligt i åk 9, två enheter har kraftigt
förbättrat resultaten för trivsel och trygghet hos eleverna, och en enhet har med utgångspunkt i
skolinspektionsgranskningar gjort stora förbättringar i elevernas studiero och upplevda trygghet.
Verksamhetsutvecklarna framhåller vidare att flera av enheterna har utvecklats till det positiva så
till vida att det idag finns en mycket tydligare struktur i ledningsarbetet. Berörda rektorer uppger
också att stödet från verksamhetsutvecklarna har varit mycket värdefullt och bidragit till att
skolorna utvecklats positivt.
Vad gäller centraliseringen av anmälan mot kränkande behandling så kan huvudmannen i
genomförd analys för vårterminen 2020 konkludera i att antalet anmälda kränkningar är skevt
fördelat mellan enheterna, vilket indikerar på att det finns ett mörkertal. För att motverka detta
kommer skoljuristen därför fortsatt vägleda rektorerna i hur man upprättar en anmälan och hur
anmälan ska utredas samt remitteras vidare till skoljurist. Därtill kommer även skolchefer följa upp
att de beslutade anmälningsrutinerna verkligen efterlevs på alla olika enheter. Det är inte
osannolikt att den förändrade anmälningsprocessen har medfört vissa svårigheter vilka måste
bearbetas över tid. I vårterminens analys framförs även behovet av att analysera könsskillnader flickor är ofta mera utsatta men kränkningarna sker också mera subtilt - och vikten av att arbeta
förebyggande på skolnivå med exempelvis elevmedverkan vid trygghetsarbete och systematiserade
rastverksamheter.
Utvärderingen av läsårets arbete med matematikstrategin försvårades till följd av att de nationella
proven i matematik inte genomfördes på grund av Corona-pandemin. Därmed kunde ingen
uppföljning göras vad gäller resultatlikvärdigheten med avseende på betyg och nationella prov. I
utvärderingen med ansvariga förstelärare för matematikstrategin framfördes dock mycket positiv
återkoppling vilket tolkas som en indikation på att arbetet varit värdefullt.
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Utifrån uppföljningen av elevhälsodagen ser vi tecken på att flera enheter har börjat att strukturera
om sin elevhälsa för att kunna arbeta mer främjande och förebyggande. Under vårterminen tog
huvudmannen initiativ till att införa gemensamma elevhälsoplaner. Tanken med detta är dels att
huvudmannen ska få ett bättre informationsunderlag, dels att enheterna ska få ett förbättrat stöd i
arbetet med de lokala analyserna av elevhälsoarbete. Den nya elevhälsoplanen implementeras
och gäller från och med höstterminen 2020 och framåt.

Systematisk och enhetlig uppföljning i hela styrkedjan
Effekten av de nya mallarna för det systematiska kvalitetsarbetet som har tagits fram inom det
systematiska kvalitetsarbetet och som implementeras för läsåret 2020/21 kan, av förklarliga skäl,
inte utvärderas fullt ut i skrivande stund. Det som dock kan konstateras är att huvudmannen har
noterat en förbättring vad gäller enhetligheten i de framåtsyftande verksamhetsplanerna för läsåret
2020/21. Enheternas identifierade utvecklingsinsatser är i mycket högre utsträckning kopplade till
läroplansuppdraget och uppvisar rent allmänt en högre grad av enhetlighet med avseende på
innehåll och karaktär. Det återstår givetvis att se hur genomförandet blir, men den framåtsyftande
planeringen visar på en förbättrad struktur.
Den återkoppling som huvudmannen har fått gällande mallarna har varit positiv - rektorer
upplever att mallarna är tydligare och mer välstrukturerade i förhållande till föregående års mallar
vilket torde ge bättre möjligheter för mer utvecklade analyser i framtiden. Rektorerna har också
gett uttryck för att man uppskattar skiftet mot läroplansindelningen i de nya mallarna då detta
sätter ett tydligt fokus på skolans kärnverksamhet.

Skolutveckling med 1–16:års-perspektiv
Det arbete som huvudmannen ledde under läsåret 2019/20 och där rektorer involverades har i
skrivande stund lett till att två nya varumärken har arbetats fram och implementerats,
“Noblaskolan” och “Montessori Mondial”. Mot bakgrund av att utvecklingsarbetet hade som
ambition att förtydliga och utveckla det pedagogiska utbudet så är huvudmannens initiala
bedömning att arbetet varit lyckosamt. Deltagande rektorer för nämnda varumärken har uttryckt
entusiasm och glädje för att leda sina enheter under inriktningarna som Nobla respektive
Montessori Mondial erbjuder. Även vårdnadshavare har i stor omfattning kommenterat
förändringen i positiva ordalag. Givetvis återstår det omfattande arbete med att utveckla de
pedagogiska inriktningarna över tid, men de initiala reaktionerna och bedömningarna visar att
arbetet i hitintills har varit både uppskattat och lyckosamt.
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Resultatsammanställning och analys av
verksamheterna
I det följande avsnittet redovisas de resultat som har nåtts för verksamheterna under läsåret 2019–
2020. Syftet med resultatredovisningen är inte bara att teckna en översiktlig bild, utan även att
kontextualisera resultaten. Därför ges i många fall en värderande kommentar till resultaten utifrån
trend, likvärdighet och relativ styrka. Varje resultatsammanställning i de olika skolformerna följs av
en verksamhetsanalys. För strukturens och översiktlighetens skull redovisas resultaten och
analysen per skolform.

Förskolan
Funktionell kvalitet
Pysslingens förskolor använder det koncerngemensamma utvärderingsverktyget “Funktionell
kvalitet”. Verktyget ger förutsättningar för att fördjupa förståelsen om vad kvalitet i förskolan är
och hur den kan utvecklas. Den ger även stöd i att synliggöra undervisningskvalitet och därmed
bedöma hur väl verksamheten arbetar utifrån utbildningens mål.
Bedömningen av den funktionella kvaliteten görs dels på avdelningsnivå, dels på förskolenivå.
Syftet med detta är att ge förskola och huvudman möjlighet att analysera verksamheten på flera
nivåer. Därtill har både forskning och beprövad erfarenhet visat att kvaliteten på utbildningen i
förskolan inte bara varierar mellan förskolor utan väldigt ofta inom förskolan, det vill säga mellan
förskoleavdelningarna.
Alla förskolor i Pysslingen genomför ”Funktionell kvalitet” två gånger årligen, båda gångerna sker
utvärderingarna i samband med terminsslut. Bedömningarna vilar på kollektiva självskattningar
som utgår från skalan 0–8 där 4 utgör den lägsta nivån för vad som kan anses vara godkänt.
Självskattningen utgår från åtta olika målområden, t ex lek, normer och värden, och barns
delaktighet och inflytande. Inom varje målområde skattas fyra olika perspektiv - förskola och hem,
undervisning, utbildning och slutligen utvärdering, uppföljning och utveckling.

Resultat per målområde
Analyseras måluppfyllelsen utifrån målområde så är det mycket små skillnader som det handlar om
på huvudmannanivå - det skiljer som mest 0,4 mellan de två målområden med högst respektive
lägst måluppfyllelse. Att det skiljer relativt lite mellan de olika målområdena har sannolikt sin
förklaring i att förskolan i sitt uppdrag ska ha en helhetssyn på sin verksamhet. Som framgår av
läroplanen för förskolan ska utbildningen “utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet”. Detta betyder givetvis inte att man måste skatta
kvaliteten på utbildningen inom de olika målområdena på samma vis, men det betyder att personal
inom förskolan har som uppdrag och som vana att arbeta utifrån en helhetssyn vilket kan göra det
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svårt att urskilja och analysera olika målområden separat. Exempelvis kan aktiviteter till flera av de
olika målområdena bedrivas integrerat, till exempel är “språk och kommunikation” inte sällan en
viktig del inom både skapande aktiviteter och aktiviteter som handlar om lek.

Resultat per perspektiv
Granskas de olika perspektiven så framgår det att förskolorna i Pysslingen anser sig vara starkast
inom den del som kallas “Undervisning”, tätt följt av perspektivet “Förskola och hem”. Det största
utvecklingsbehovet föreligger inom “utvärdering, uppföljning och utveckling” samt “utbildning”. Att
undervisningen skattas högt kan förklaras utifrån att ett stort fokus och utvecklingsarbete har
riktats mot just undervisning i förskolan. En förklaring till det lägre resultatet inom ”utvärdering,
uppföljning och utveckling” kan hänga ihop med att förskolan i Sverige har en kortare tradition av
att arbeta systematiskt med just dessa delar. Även om huvudmannens bedömning är att det
generellt finns stor nyfikenhet och intresse för utvärdering och utveckling inom förskolan så bör tid
och tålamod ges för verksamheterna att utveckla sin förmåga. Noteras bör även att förskolan
inrymmer flera personalgrupper med olika uppdrag och färdigheter. Exempelvis kan
förväntningarna på förskollärare och barnskötare inte likställas, vilket gör att interna processer
måste få mogna och ta form över tid. Det bör också påpekas att förutsättningar för att hitta tid i sin
organisation för utvärdering, uppföljning och utveckling kan påverkas av hög frånvaro eller hög
omsättning av personal. Rådande Coronapandemi har haft en verksamhetsstörande effekt då
verksamheterna i vissa fall tvingats till omprioriteringar på grund av högre personalfrånvaro. Detta
har även påverkat perspektivet “utbildning” negativt. För att lyckas väl med perspektivet behöver
varje verksamhet ha goda möjligheter att organisera och hitta tid för kollegiala forum där
pedagogerna får möjlighet att diskuterat sina didaktiska metoder och koppla ihop det med
litteratur, forskning och beprövad erfarenhet.
Den interna spridningen för undervisningsperspektivet får bedömas relativt låg. Även om en viss
spridning förekommer så skattar sig en absolut majoritet av enheterna inom spannet 4–6 vilket
motsvarar en godkänd nivå. Även nedbrutet per målområde och per perspektiv så ser
huvudmannen en liknande spridning där i stort sett samtliga enheter skattar sig som godkända.

Upplevd kvalitet
För förskolans del visar årets totalresultat för Pysslingen att kvaliteten inom verksamheterna
generellt sett är mycket hög. De tre frågorna som syftar till att mäta den övergripande nöjdheten
hos vårdnadshavarna - rekommendationsgraden, nöjdheten med verksamheten och nöjdheten med
förskolan som helhet - uppvisar en hög andel positiva svar. I genomsnitt anser 84–86 % av
vårdnadshavarna att verksamheterna är av en övergripande god kvalitet. Sett över den senaste
treårsperioden kan det konstateras att de tre övergripande frågorna uppvisar en positiv utveckling,
även om den stora skillnaden noteras mellan åren 2018 och 2019. I jämförelse med föregående år
är utvecklingen mera modest med förändringar positiva förändringar på 1–2 procentenheter.
Analyserar man samtliga frågor i undersökningen så kan det även här konstateras att den absoluta
majoriteten av vårdnadshavarna är nöjda med verksamheterna. I majoriteten av frågorna är
andelen nöjda vårdnadshavare 80 procent eller mer. Endast en fråga har en andel nöjda
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vårdnadshavare som understiger 70 procent - “När vi hämtar på eftermiddagen får vi reda på något
konkret om vad barnet har gjort och upplevt under dagen” - 69 %.
Det är svårt att kategorisera alla de fem frågor som ligger i det lägre spannet av upplevd kvalitet
men tre av dessa fem frågor handlar om aspekter som kan knytas till kommunikationen mellan
förskola och hem.
• 77 % av vårdnadshavarna svarar att de anser att pedagogerna informerar de om hur sitt barn
utvecklas i förskolan
• 69 % av vårdnadshavarna uppger att de i samband med hämtning får reda på något konkret
om vad barnet har gjort och upplevt under dagen
• 74 % av vårdnadshavarna är nöjda med förskolans sätt att kommunicera om vad som händer
i verksamheten
I enheternas egna analyser av sina verksamheter framhålls ofta kommunikationen med
vårdnadshavarna som en viktig del att förbättra och utveckla. Det finns en medvetenhet kring
vikten av att förbättra kommunikationen, och enheterna har inte sällan prövat olika
tillvägagångssätt för att exempelvis nå ut till samtliga vårdnadshavare. En utmaning som flera
förskolor nämner och som också kan noteras i elev- och vårdnadshavarundersökningen är att den
interna likvärdigheten i kommunikationen mellan avdelningarna inom en och samma förskola
måste utvecklas. Även om viss kommunikation är gemensam för alla avdelningar på samma
förskola så finns det mycket i förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna som sker på en
individuell nivå, vilket gör att förskolorna behöver utveckla former för att kommunicera på ett
likvärdigt sätt. Här ska det framhållas att förskolans sätt att kommunicera skiljer sig från
grundskolan på så sätt att mycket av kommunikationen sker i det dagliga mötet mellan
förskolepersonal och vårdnadshavare. Detta ställer stora krav på verksamheten att samtliga
företrädare, såväl tillsvidareanställda som vikarier, kan kommunicera på ett sätt som inger
förtroende hos vårdnadshavarna.

Förskolans verksamhetsanalys
Det finns såväl styrkor som utvecklingsområden inom förskolornas undervisning i Pysslingen. En
styrka är att förskolorna allt som oftast arbetar tematiskt där man på ett effektivt sätt kan ta till
vara på barnens intressen och på så sätt höja barnens grad av delaktighet och inflytande. För att
detta ska fungera optimalt behöver medarbetarna i förskolan observera och dokumentera barnens
aktiviteter. Detta är viktigt för att veta hur man ska gå vidare i arbetet, men också för att synliggöra
barns lärande samt stämma av mot målen i läroplanen. På grund av rådande Corona-pandemi var
det under våren en utmaning för många förskolor att kunna organisera för uppföljning och
utvärdering av barnens lärande. Förskolorna hade, av förklarliga skäl, en ökad personalfrånvaro
och tvingades helt enkelt att prioritera i hur man allokerade personalresurser. Istället för att
utveckla kollegiala processer och kollegialt lärande riktades fokus mot förskolans rutiner, att
säkerställa god hygien, och att organisera för hämtning och lämning utomhus. En positiv bieffekt av
Corona-pandemin var dock att utomhuspedagogiken utvecklades då man blev tvingad till att
utveckla just denna del av undervisningen på grund av smittskyddsskäl. Därtill utvecklades även
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användandet av digitala verktyg. Här skapades bland annat lösningar för att kommunicera med de
barnen som var hemma från förskolan en längre tid.
“Funktionell kvalitet” är, och kommer att vara, ett viktigt verktyg för att utveckla såväl undervisning
som verksamheten i stort på förskolan. Med hjälp av den nya reviderade versionen kommer
enheterna kunna fördjupa sig än mera i varje enskilt läroplansområde. Huvudmannen ser redan nu
tendenser på ett gryende utvecklingsarbete inom språk, kommunikation och matematik. Dock bör
vikten av organisationsutveckling och uthållighet poängteras i sammanhanget. För att lyckas med
fördjupningar inom olika läroplansområden måste enheterna etablera forum för kollegialt lärande.
Exakt hur dessa organiseras är en fråga som varje enskild enhet äger, men en viktig aspekt, som
sannolikt är gemensam för samtliga enheter, är betydelsen av att utvecklingsarbetet ges extra lång
tidsrymd då enheterna måste ta höjd för Corona-pandemins påverkan på verksamheterna.
En annan aspekt som kan och bör utvecklas på flera enheter är samverkan mellan för- och
grundskola. Förskolan kan ta hjälp av grundskolan för att utveckla ämneskunskaper och förskolan
kan ta hjälp av grundskolan för att arbeta med delaktighet och inflytande. Huvudmannen kommer
därför kommande läsår organisera för ökad samverkan mellan de båda skolformerna inom ramen
för pågående skolutvecklingsarbete med ett 1–16:års-perspektiv.
Utöver undervisning så är omvårdnad den mest centrala delen av förskolans verksamhet. En del i
arbetet med att skapa en god omvårdnad av barnen är arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling. Huvudmannen har dragit slutsatsen att detta arbete kan och bör utvecklas eftersom
enheterna själva har efterfrågat stöd men också eftersom att anmälningsfrekvensen för kränkande
behandling är mycket låg inom Pysslingens förskolor.
Slutligen bör också kopplingen mellan trygghet och undervisning belysas. Förskolans verksamhet
är av tradition inkluderande till sin art och brukar allt som oftast kännetecknas av en tillgänglig
lärmiljö för alla barn. Den goda traditionen utesluter dock inte att utveckling både kan och bör äga
rum. Flera rektorer nämner att pedagogernas förmåga att utveckla undervisningen behöver
förbättras. Här handlar det om att pedagogerna behöver hitta flera metoder för att bemöta varje
enskilt barn och bedriva en undervisning som är behovsanpassad ur flera olika aspekter.
Huvudmannen gör här samma bedömning som rektorerna och tillägger att likvärdighetsaspekten
är särskilt viktig att beakta. Pysslingens förskolor behöver utvecklas vad gäller likvärdigheten inte
bara mellan förskolorna, utan även inom förskolorna, det vill säga mellan de olika avdelningarna.
Främst handlar det om att skapa en likvärdig lärmiljö som ger alla barn goda förutsättningar till
utveckling och lärande.

Fritidshemmet
Funktionell kvalitet
För läsåret 2019/20 fanns inte kvalitetsverktyget “Funktionell kvalitet” för fritidshemmet men för
att ändå göra en skattning inom området så vilar bedömningen på den kartläggning som
genomfördes under våren 2020 och som låg till grund för utvecklandet av kommande år
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kvalitetsverktyg “Funktionell kvalitet” inom fritidshemmet. Skattningen utgår från de fyra
perspektiven som redovisas nedan. Skattningen utgår inte från en numerisk skala utan vilar på en
sammanvägd bedömning av referensgruppens samlade erfarenheter och åsikter.

Undervisningen
Det finns en variation i antal och andel utbildade fritidshemslärare på Pysslingens enheter. Därför
är det inte förvånande att kartläggningen visar att det finns stora skillnader mellan kvaliteten på
undervisningen i de olika fritidshemmen. Flera enheter skattar sin undervisning högt och påtalar
att man har en god variation av innehåll och erbjudna aktiviteter. Andra enheter är dock mera
statiska i sitt utbud och erbjuder en lägre grad av variation vad gäller innehåll och aktiviteter.
Vidare påtalar ett antal enheter att förutsättningarna behöver förbättras, vilket bland annat kan
handla om att planeringstiden behöver utökas.
Ömsesidig samverkan mellan fritidshem och grundskola
Av kartläggningen framgår att flera enheter har påbörjat arbetet med heldagslärande men att
tolkningen av begreppet och dess innebörd skiljer sig åt mellan enheterna. En del i arbetet som
varierar är förutsättningarna för kollegialt lärande och utbyte mellan fritidshem och grundskola.
Uppföljning utvärdering och progression
Referensgruppen var överens om att detta område fordrar utveckling. I kartläggningen var metoder
för uppföljning, utvärdering och progression ett område som efterfrågades av både rektorer och
medarbetare. Under kommande läsår planeras insatser för att stödja den utvecklingen. Bland annat
kommer nya mallar för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras, och kvalitetsverktyget
“Funktionell kvalitet” tas i bruk. Vidare kommer en hemsida introduceras där rektorer kan ta del av
stödmaterial kring planering och utvärdering inom fritidshemmet.
Utveckling
Det pågår fortbildningsinsatser på flera enheter. Generellt upplevs dessa som värdefulla men något
tidskrävande. Bland annat sker detta genom Skolverkets webbutbildningar, men också genom
Hermods fritidsledarutbildning.

Upplevd kvalitet
Elev- och vårdnadshavarundersökningen
De frågor i elev- och vårdnadshavarundersökningen som handlar om fritidshemmet ställs endast till
vårdnadshavarna. Följande fyra frågor ställdes i årets undersökning:
•
•
•
•

Mitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter som stimulerar mitt barns utveckling.
Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet.
Jag har förtroende för fritidshemsverksamheten som bedrivs på mitt barns skola.
Jag är nöjd med fritidshemmets sätt att kommunicera vad som är händer i verksamheten.
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Generellt kan det sägas att resultaten är relativt höga på frågorna som helhet, men givetvis är
Pysslingens ambition inget annat än att alla barn och vårdnadshavare ska vara nöjda med alla
aspekter av den fritidshemsverksamhet som bedrivs på enheterna. Högst förtroende har
vårdnadshavarna för sina barns trygghet, 86 % av vårdnadshavarna anser att sina barn är trygga på
fritidshemmen. Ungefär lika stor andel av vårdnadshavarna, 84 % uppger sig ha förtroende för
fritidshemsverksamheten på sina barns skolor. Något lägre förtroende har vårdnadshavarna för
innehållet i verksamheten - 79 % uppger att sitt barns fritidshem erbjuder meningsfulla aktiviteter
som stimulerar till utveckling. Lägst grad av förtroende åtnjuter verksamheten när det handlar om
kommunikation. 73 % av vårdnadshavarna är nöjda med fritidshemmens sätt att kommunicera.
Ser man utvecklingen över de senaste tre åren för alla ovan presenterade frågor så är
vårdnadshavarnas syn på fritidshemmen på totalnivå stabil. Förändringarna över tid uppgår till
max två procentenheter på de fyra frågorna.
Precis som i grundskolan och i förskolan är skillnaderna på enhetsnivå betydligt större. Här bör det
dock beaktas att antalet svaranden är betydligt färre vilket gör att varje enskilt svar väger betydligt
tyngre i sammanräkningen, vilket i sig öppnar upp för en större variation i resultatutfallet. Vidare
noterbart är att det är ungefär samma enheter som har lägst respektive högst grad av nöjdhet hos
vårdnadshavarna i fritidshemmet som i grundskolan. Av detta kan slutsatsen dras att kvaliteten på
enheterna sannolikt samvarierar på ett liknande sätt som i grundskolan alternativt att
vårdnadshavare i någon mån tenderar att se på sina barns skolor och fritidshem som en helhet och
därmed skattar verksamheterna på liknande sätt.

Fritidshemmets verksamhetsanalys
Inledningsvis kan det konstateras att Corona-pandemin har haft en påverkan på fritidshemmens
verksamhet under vårterminen. Det är dock svårt att uttala sig som den totala
verksamhetspåverkan då olika enheter har påverkats på olika vis. Vissa enheter påtalar att en ökad
sjukfrånvaro har inverkat negativt på verksamheterna medan andra enheter lyfter fram fördelarna
med att verksamheten i stor utsträckning bedrivits utomhus under vår och sommar.
Utomhusverksamhet som är välstrukturerad tenderar att ge lugnare och mer harmoniska
elevgrupper, framhåller vissa enheter.
Även om fritidshemsverksamheten i Pysslingen visar tecken på god utveckling kvarstår en tydlig
utvecklingspotential framför allt vad gäller likvärdigheten. Det som ofta brister på de enheter där
utvecklingen inte har kommit så långt är förtrogenheten med fritidshemmets uppdrag - vad är
syftet med undervisningen och hur ska dess innehåll gestaltas? I stor utsträckning är detta en fråga
om utbildning. På de enheter där det finns utbildade medarbetare finns det också en större
medvetenhet kring undervisningens pedagogiska innehåll samt betydelsen av organisation och
struktur på verksamheten. På de enheter där utbildningsgraden inte är lika hög kännetecknas inte
undervisningen av medvetenhet vilket skapar en mindre strukturerad verksamhet som i sin tur
leder till sämre förutsättningar för lärande hos eleverna.
För att förbättra och utveckla undervisningen på de fritidshem som saknar legitimerade lärare i
fritidshem behöver enheternas rektor/biträdande rektor arbeta förebyggande genom att ta ett
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tydligt ansvar för att strukturera och organisera verksamheten. Bland annat behöver
rektor/biträdande rektor säkerställa att medarbetarna har en plan för hur
fritidshemsverksamheten ska bedrivas när bemanningen är god men också när sjukfrånvaro
uppstår. Det handlar bland annat om att planera för en god rollfördelning inom verksamheten så att
det finns en plan för vem som leder aktiviteter, vem som möter upp vårdnadshavare och vem som
dokumenterar arbete och aktiviteter.
För att stödja fritidshemmen kommande läsår kommer huvudmannen genomföra olika insatser.
Bland annat kommer verksamhetsutvecklare skapa en hemsida med stödmaterial, forsknings- och
utbildningsmaterial för fritidshemmet. Verksamhetsutvecklare kommer därtill hålla i ett antal
fritidshemsmöten där ansvariga rektorer bjuds in att delta för att diskutera olika aspekter av
fritidshemsverksamhet. Slutligen kommer huvudmannen implementera verktyget “Funktionell
kvalitet” för fritidshemmet. Förhoppningen är att detta verktyg ska stimulera till
kvalitetsförbättrande insatser både på kort och lång sikt.

Grundskolan
Funktionell kvalitet
På grund av rådande pandemi har nationella prov inte genomförts i sedvanlig utsträckning. Av detta
skäl finns ingen resultatstatistik för de nationella proven, utan den statistik som redovisas i det
följande utgår från betyg (åk 6–9) och kunskapsomdömen (åk 1–5).

Årskurs 9
Nedan redovisas de tre övergripande resultatmåtten för åk 9-meritvärdet, gymnasiebehörigheten
och andelen elever med A-E i samtliga ämnen. Resultatmåtten definieras på följande visas:
• Meritvärdet - Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdet för de 16 bästa
ämnesbetygen i elevens slutbetyg och 17 ämnen för elever som läser moderna språk som
språkval. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som får räkna 16 ämnen är 320 och för
elever som får räkna 17 ämnen 340.
• Gymnasiebehörighet - Det som avses är behörighet till gymnasieskolans yrkesförberedande
program. För att bli behörig på dessa program krävs godkända (A-E) betyg i svenska/svenska
som andraspråk, matematik, engelska och fem övriga ämnen
• Andel elever med A-E i samtliga ämnen - Detta nyckeltal tar fasta på andelen elever som har
godkända betyg i alla ämnen, dvs A-E i samtliga ämnen.
På grund av att officiell SIRIS-statistik i skrivande stund inte finns tillgänglig för läsåret 2019/20
utgår all statistik för läsåret 2019/20 från huvudmannens egendata. Jämförelsen mellan årets och
tidigare läsårs resultat ska därför tolkas med viss försiktighet. Det kan givetvis argumenteras mot
detta tillvägagångssätt men eftersom alternativet hade varit att inte redovisa någon resultatdata
alls för läsåret 2019/20 föll beslutet på detta sätt att hantera den uppkomna situationen.
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Meritvärdet
Meritvärdet stiger på totalen med dryga 5 meritvärdespoäng. Likvärdigheten mellan könen har
dock utvecklats negativt då flickors meritvärde stiger betydligt mer, dryga 7 poäng, än pojkars
meritvärde som ökar med 2 poäng. En slutsats som går att dra är därför att det är flickors
förbättrade prestationer som är huvudorsaken bakom det förbättrade meritvärdet på totalnivå.
Den interna fördelningen inom Pysslingens skolor sträcker sig från 201 - Pops Academy Umeå - till
301 - Maria Montessoriskolan. 9 av 28 skolor har ett meritvärde som är under rikssnittet, 18 av 28
skolor ligger över rikssnittet och en skola ligger exakt på rikssnittet. När man jämför enskilda
skolors meritvärde mellan två år bör försiktighet beaktas, eftersom det finns skolor med relativt
lågt elevantal vilket öppnar upp för en större individpåverkan - ju färre antal elever desto större
vikt får den enskilda elevens resultat.

Gymnasiebehörighet
På totalen stiger Pysslingens gymnasiebehörighet med 1,8 procentenheter i jämförelse med läsåret
2018/19. Även i jämförelse med riket så presterar Pysslingens elever väl, rikssnittet för
gymnasiebehörigheten var 85,6 % vilket är 7,6 procentenheter lägre än Pysslingens totalsnitt på
93,2 %. Uppdelat per kön så kan det noteras att flickor i Pysslingen både har en högre
gymnasiebehörighet i absoluta tal, 93, 7 %, men även ökar mer i relativa tal, +2,7 procentenheter.
Pojkars gymnasiebehörighet var 92,7 % vilket var en ökning med ca 1,5 procentenheter. Som
konstateras under meritvärdet så finns det alltså även här en könsdimension att beakta. Noterbart
är emellertid att skillnaden mellan pojkar och flickor är lägre inom Pysslingen än i riket med
avseende på gymnasiebehörigheten. Detta beror främst på att Pysslingens pojkar i högre
utsträckning än rikets pojkar når gymnasiebehörigheten. Avståndet mellan Pysslingens pojkar och
rikets pojkar uppgår till 8,4 procentenheter, till Pysslingens fördel, medan motsvarande avstånd för
flickor uppgår till 6,7 procentenheter.
På enhetsnivå kan det konstateras att en klar majoritet, 23 stycken enheter, av Pysslingens enheter
har högre gymnasiebehörighet än rikssnittet. Skillnaden mellan den skola med lägst
gymnasiebehörighet, Norrskenet Luleå, och de med högst gymnasiebehörighet uppgår till dryga 30
procentenheter. Tilläggas bör att Norrskenet Luleå som läsåret 2019/20 hade en
gymnasiebehörighet 68,6 % är en liten skola med få antal elever varför den enskilda individens
påverkan på totalresultat blir relativt stort.

Andel A–E i samtliga ämnen
Andelen elever i Pysslingen som når A–E i samtliga ämnen uppgår till 85,1 %. Detta är en
förbättring med 1,8 procentenheter i jämförelse med föregående läsår. Bakom förbättringen står
framför allt flickors ökade måluppfyllelse. 86,6 % av flickorna når A–E i samtliga ämnen, en
förbättring med 2,2 procentenheter, till skillnad från pojkar som når en andel av 83,5 % av
godkända betyg i samtliga ämnen.
I relation till rikets elever har båda könen en högre måluppfyllelse, men det relativa avståndet är
större mellan Pysslingens pojkar och rikets pojkar än mellan Pysslingens flickor och rikets
flickor. Pysslingens pojkar har en måluppfyllelse som är 10,7 procentenheter högre än rikets pojkar
medan differensen mellan flickorna är 8 procentenheter till Pysslingen flickors fördel.
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Den interna fördelningen i Pysslingen är betydligt större för detta nyckeltal än i jämförelse med
gymnasiebehörigheten. Det bör dock poängteras att nyckeltalet A-E är betydligt mera känsligt till
sin natur än gymnasiebehörigheten eftersom endast ett underkänt betyg gör att eleven per
definition inte når A–E i samtliga ämnen.

Måluppfyllelse per ämne
Högst måluppfyllelse i åk 9 når Pysslingens elever i engelska, svenska, bild och slöjd. Fysik och
kemi är de ämnen där Pysslingens elever når lägst måluppfyllelse. I Pysslingen har flickor en högre
måluppfyllelse än pojkar i stort sett samtliga ämnen och skillnaden är särskilt stor i ämnen som
traditionellt innehåller mycket textbearbetning och förutsätter god läs- och textförståelse, t ex SOoch NO-ämnen.
Årskurs 6 - måluppfyllelse per ämne
Andelen elever som når godkända betyg, A–E, är 93 % eller högre i samtliga ämnen i åk 6. Allra
högst måluppfyllelse har eleverna i “praktiskt estetiska” ämnen, det vill säga till exempel bild och
slöjd. Lägst måluppfyllelse har eleverna i matematik - 93 % av eleverna i åk 6 har ett godkänt betyg.
Då skillnaderna är så pass små mellan ämnena så är det svårt att dra några långtgående slutsatser
av resultatet mer än att Pysslingens elever i åk 6 har en allmänt sett hög och jämn måluppfyllelse.
I skrivande stund finns ingen jämförelsedata att tillgå för rikets elever, men för sakens skull kan en
jämförelse göras mellan Pysslingen och rikets elever för läsåret 2018/19. I samtliga ämnen var
andelen elever som nådde A–E i de olika ämnena högre inom Pysslingen än i riket.
Omdömen åk 1–5
Elever i åk 1–5 får inga betyg i svensk skola. För att ändå kunna följa eleverna måluppfyllelse och ge
ett tydligt underlag, använder Pysslingen omdömen. Omdömena ska beskriva elevens
kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i varje enskilt ämne.
Även om den statistiska måluppfyllelsen sjunker i takt med stigande ålder ska detta inte tolkas som
att den faktiska måluppfyllelsen sjunker, det ska påtalas att kunskapskraven som omdömena utgår
från, ser olika ut för åk 3 och åk 6. Därför blir jämförelsen mellan de olika stadierna något orättvis.
Det som kan konstateras är dock att det föreligger en skillnad i kunskapsresultat mellan könen
oavsett årskurs och stadie. En slutsats som därför kan dras är att de könsskillnader som framträder
i åk 9 ingalunda är en effekt som enbart uppkommer på högstadiet utan något som uppträder
mycket tidigare i utbildningskedjan.

Upplevd kvalitet
Elevundersökningen
Undersökningen innehåller tre frågor som ämnar fånga den övergripande och sammanfattande
synen på skolan. Dessa lyder som följer
• Jag kan rekommendera min skola till andra elever.
• Jag är nöjd med undervisningen på min skolan.
• Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?
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Eleverna är generellt sett nöjda med sin skola, men har en något lägre grad av nöjdhet i jämförelse
med vårdnadshavarna. 75 % av eleverna är nöjda med sin skola som helhet och 74 % är nöjda med
undervisningen i skolan. Drygt 7 av 10 elever, 71 %, kan rekommendera sin skola vilket är en
ökning med cirka fyra procentenheter jämfört med 2019 års enkät. I jämförelse med två år tillbaka i
tiden så kan kan det fastslås att utfallet på de tre övergripande frågorna ökar tämligen tydligt - 4-5
procentenheter fler elever kan rekommendera sin skola och är samtidigt nöjda med såväl
undervisning som skolan i sin helhet. Könsskillnaderna på frågorna som handlar om nöjdhet med
undervisning och nöjdhet med skolan i sin helhet är relativt små - andelen nöjda flickor är 1
procentenhet högre än pojkarna. Däremot är andelen flickor som kan rekommendera sin skola tre
procentenheter högre än andelen pojkar.
Analyseras nöjdhetsgraden per fråga så kan en spridning noteras i elevundersökningen, en
spridning som är större i elevundersökningen än i vårdnadshavarundersökningen. Nedan redovisas
de tre frågor med högst respektive lägst andel nöjda elever:
•
•
•
•
•

Jag känner mig trygg i skolan - 84 %
Jag har förtroende för min ansvarspedgog/mentor/klasslärare - 79 %
De vuxna på skolan behandlar mig på ett bra sätt - 79 %
Jag har möjlighet att påverka det som vi jobbar med i skolan - 54 %
Det är ordning och reda i min skola - 59 %

• Mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mera - 59 %
Vad det är som orsakar resultaten på de tre frågor med lägst andel nöjda elever är svårt att svara på
med absolut säkerhet, då den interna fördelningen mellan skolorna kan skilja sig åt. Dock kan det
fastslås att de frågor som handlar om “ordning och reda” och “lust att lära sig mera” är två frågor
som traditionellt sett brukar uppvisa en lägre andel nöjda elever i svensk skola.
Ett visst mönster går att urskilja i det att flickor anser sig ha en något bättre relation till sina lärare
än vad pojkarna anser sig ha. 82 % av flickorna och 78 % av pojkarna anser att lärarna bemöter de
på ett bra sätt, 81 % av flickorna och 78 % av pojkarna har förtroende för sin lärare/mentor. Pojkar
å sin sida är överlag något tryggare i skolan än flickorna, 87 % av pojkarna är trygga medan 83 % av
flickorna anser sig vara trygga. Pojkar trivs även något bättre än flickorna och anser även i något
högre utsträckning att eleverna behandlar varandra väl.

Vårdnadshavarundersökningen
I jämförelse med eleverna är vårdnadshavarna ännu lite nöjdare med Pysslingens verksamheter.
Medan 71 % av eleverna kan rekommendera sin skola är motsvarande siffra för vårdnadshavarna
80 %. Andelen vårdnadshavare som är nöjda med undervisningen och skolan som helhet uppgår till
80 % vilket är 4–5 procentenheter fler än för eleverna.
Granskar man de enskilda frågornas utveckling i jämförelse med föregående år kan det konstateras
att det rör sig om små förändringar överlag på totalnivå. I majoriteten av frågorna har andelen som
gett positiva svar ökat med cirka 1–3 procentenheter. Ett antal frågor har fått en sjunkande grad av
nöjdhet, men även här handlar det om små förändringar, i genomsnitt cirka 1–2 procentenheter.

33

Även om det finns skillnader i nöjdhetsgrad även hos vårdnadshavarna så är skillnaderna mellan
frågorna och frågeområden mindre hos vårdnadshavarna än hos eleverna. De fyra frågor som
sticker ut med högst respektive lägst andel positiva vårdnadshavare är följande:
•
•
•
•

Mitt barn känner sig tryggt i skolan - 86 %
Jag har förtroende för mitt barns klassförståndare/mentor - 85 %
Mitt barn kan få arbetsro i skolan - 65 %
Lärarna ger mitt barn tydlig information om vad hen behöver kunna för att nå
kunskapskraven i de olika ämnena - 68 %

Generellt kan sägas att de frågor som handlar om information/kommunikation mellan skola och
elev/vårdnadshavare har en relativt sett lägre andel nöjda vårdnadshavare. Även om detta inte är
något unikt för Pysslingen - I Skolinspektionens stora undersökning, Skolenkäten, fick frågor som
handlade om information/kommunikation lägst omdömen - så kräver det ändå en kommentar.
Orsakerna till att vårdnadshavare inte är lika nöjda med information/kommunikation som med
andra delar inom verksamheterna är sannolikt flera. I vissa fall kan det handla om att
vårdnadshavare och skolans företrädare har olika förväntningar och förståelse för varandras
uppdrag. I andra fall kan det vara otydlighet eller otillgänglig som orsakar det bristande
förtroendet.

Skolinspektionens tillsyner och granskningar
Nedan redovisas samtliga genomförda tillsyner och granskningar av Skolinspektionen under läsåret
2019/20 sorterat efter olika underkategorier.

Regelbunden kvalitetsgranskning
Följande enheter genomgick en regelbunden kvalitetsgranskning läsåret 2019/20:
• Jordens skola
• Montessoriskolan Trilobiten
• Parkskolan
Utöver dessa enheter genomgick även huvudmannen en regelbunden kvalitetsgranskning.
För samtliga enheter fick Pysslingen ett identifierat utvecklingsområde, “Rektors ledarskap”. Hos
alla enheter handlade det om jämställdhetsarbetet på enheterna. I den strategi som enheterna
arbetade fram och redovisade för Skolinspektionen ingick bland annat lektionsbesök med
observationsprotokoll utifrån ett genusperspektiv, temadagar med värdegrundsfrågor om
jämställdhet, personalfortbildning om normkritik samt analyser av elev- och vårdnadshavarenkäten
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I samtliga fall fann Skolinspektionen att enheterna hade vidtagit
tillräckligt med åtgärder för arbetet med jämställdhet inom ramen för “rektors ledarskap”. Därmed
avslutade Skolinspektionen kvalitetsgranskningen på alla enheter.
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För huvudmannens del identifierade Skolinspektionen ett utvecklingsområde, “Huvudmannens
analys av studieresultat och trygghet”. Skolinspektionen föreslog att ”Pysslingen förskolor och
skolor AB ser till att utveckla sitt analysarbete avseende skillnader i pojkars och flickors trygghet på
ett sådant sätt att huvudmannen finner relevanta och empiriskt belagda förklaringar till skillnader
mellan könen i upplevd trygghet”. Av detta skäl tog huvudmannen fram:
•
•
•
•

könsuppdelad statistik på elev- och vårdnadshavarundersökningen
en gemensam trygghetsenkät
en plan för jämställdhet
verktyg för det lokala jämställdhetsarbetet

Den årliga elev- och vårdnadshavarundersökningen utvecklades till att också omfatta skillnader
mellan pojkar och flickor. Tack vare detta kunde såväl huvudmannen som enheterna analysera
upplevda skillnader i trygghet utifrån ett könsperspektiv, men också ställa dessa i relation till
pojkars och flickors måluppfyllelse. Vidare fattade huvudmannen beslut om en gemensam
trygghetsenkät för hösten, vilken ger underlag för att analysera eventuella skillnader mellan pojkar
och flickor bland annat med avseende på trygghet. Vidare tog huvudmannen fram en plan för
jämställdhet, vars yttersta syfte är att förbättra likvärdigheten. För att uppfylla syftet har ett antal
verktyg tagits fram, till exempel “Checklista för en jämställd skola”, som kan användas på
enhetsnivå. För att följa upp arbetet med ovan nämnda vidtagna åtgärder kommer huvudmannen,
inom ramen för en ny mall för det systematiska kvalitetsarbetet, säkerställa att enheternas analyser
av såväl kunskapsresultat som av upplevd trygghet blir mer djuplodande utifrån olika aspekter,
däribland kön.

Tematisk kvalitetsgranskning
Följande enheter/huvudmän genomgick en tematisk kvalitetsgranskning läsåret 2019/20:
•
•
•
•
•

Prima Farsta
Prima Umeå
Prima, huvudman
AcadeMedia Fria, huvudman
Maria Montessori

Den För Prima Farsta, Prima Umeå och Prima huvudman handlade den tematiska
kvalitetsgranskningen om “Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i åk 7–9”.
Alla tre granskningar resulterade i enskilda “identifierade utvecklingsområden”. Efter enheternas
och huvudmannens åtgärder, som bland bestod i att planera och genomföra integrering av
mjukvarustöd i undervisningen, så fann Skolinspektionen att åtgärderna var tillräckliga och
avslutade därmed den tematiska kvalitetsgranskningen. För Academedia Fria, huvudman, handlade
den tematiska kvalitetsgranskningen om huvudmäns hantering av klagomål mot utbildningen.
Skolinspektionen fann att verksamheten inom de granskade områden fungerade väl och avslutade
kvalitetsgranskningen. Maria Montessori har genomgått en tematisk kvalitetsgranskning som rör
svenska som andraspråk, men här har i skrivande stund, ett beslut inte delgetts huvudmannen.
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Tematisk tillsyn
Pysslingen genomgick en tematisk huvudmannatillsyn som avsåg rätten till
modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. Pysslingen förlades med ett föreläggande
som tog fasta på huvudmannens skyldighet att informera och erbjuda elever som tillhör en nationell
minoritet om rättigheten att läsa det nationella minoritetsspråket inom ramen för bland annat
språkvalet. Efter vidtagen åtgärd - en informationsblankett och en gemensam språkvalsblankett
med tydlig information - fann Skolinspektionen att huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder och
avslutade den tematiska tillsynen.
Regelbunden tillsyn
Följande enheter genomgick en regelbunden tillsyn läsåret 2019/20:
• Rosenlundskolan
• Vällingby Park
• Rotunda
Rosenlundskolan och Vällingby Park fick ett och samma föreläggande gällande grundläggande
förutsättningar för skolenheten. Skolinspektionen ansåg inte att enheterna uppfyllde
författningskraven avseende att “elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och
stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål”. Enheternas vidtagna åtgärder bestod bland
annat i att involvera skolpsykolgen på ett tydligare sätt i det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet och att elevhälsans olika professioner föreläste för skolans personal om lärmiljöer och
lärande samt om elevers olika behov och anpassningar. Skolinspektionen fann att vidtagna åtgärder
var tillräckliga och avslutade därmed den regelbundna tillsynen.
Precis som nyss nämnda skolor fick också Rotunda ett föreläggande gällande grundläggande
förutsättningar för skolenheten. Skolinspektionen fann inte att Rotunda levde upp till
författningarnas krav om den studie- och yrkesorienterande verksamheten och om skolbibliotekets
roll. För att avhjälpa dessa brister förtydligades bland annat rollfördelningen i arbetet med studieoch yrkesvägledarverksamheten - vad gör lärarna och vad gör studie- och yrkesvägledaren för att
tillgodose elevernas behov. Skolbiblioteksverkssamheten strukturerades upp med hjälp av en
skolbibloteksplan där det bland annat fastslogs vilka aktiviteter som skulle genomföras för vilka
årskurser samt hur skolbiblioteksansvariga lärare skulle stötta övriga lärare i arbetet.
Skolinspektionen fann att vidtagna åtgärder var tillräckliga och avslutade den regelbundna
tillsynen.

Anmälan mot kränkande behandling
Eftersom de nya rutinerna för handläggning och utredning av kränkande behandling på
huvudmannanivå tillämpades från och med 9 mars 2020 kan endast data redovisas för perioden 9
mars och framåt. Dessförinnan gjordes utredningen lokalt på enhetsnivå. För tidsperioden 9 mars 2 juli inkom 119 ärenden om kränkande behandling för Pysslingen. 10 av dessa rörde anmälda
kränkningar av personal. Av dessa 10 var det två ärenden där kränkande behandling konstaterades.
I de ärenden som rört elevkränkningar - 109 stycken - bedömdes kränkande behandling eller
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sexuella trakasserier förekommit i 74 ärenden. I majoriteten av dessa fall var den som elev som
upplevt sig utsatt en pojke. De flesta kränkningar skedde där de vuxna inte är direkt närvarande
vid alla tillfällen, till exempel på skolgården.

Klagomål
Under läsåret 2019/20 inkom 58 stycken klagomål till Pysslingen. Av dessa inkom majoriteten av
klagomål direkt till huvudmannen, medan ett antal klagomål inkom via olika myndigheter, till
exempel BEO (Barn- och elevombudsmannen). De vanligaste klagomålen rörde bemötande av
skolpersonal och bristande kommunikation med hemmet. Därutöver riktades klagomål gällande
rätten till särskilt stöd, rätten till modersmål, studiehandledning samt hantering av covid-19.

Grundskolans verksamhetsanalys
Att Coronapandemin hade en verksamhetspåverkande effekt på grundskolan för läsåret 2019/20 är
ett faktum. Den dramatiska utvecklingen som ägde rum under våren tvingade rektorer och lärare
att prioritera om i sina verksamheter på flera sätt. Planerat utvecklingsarbete fick i många
avseenden skjutas på framtiden beroende på att personalfrånvaron ökade men också beroende på
att externa besök till skolorna begränsades. l andra fall fick skolorna allokera om skolans
personalresurser så att den dagliga undervisningen kunde upprätthållas på ett kvalitativt sätt. Kort
sagt, skolorna tvingades att vara flexibla och agera efter nya förutsättningar som ibland ändrades
från en dag till en annan.
Utöver att personalfrånvaron ökade under Corona-pandemin behövde också skolorna snabbt agera
utifrån de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten föreskrev. I takt med att
smittspridningen tog fart behövde också nya åtgärder vidtas som skulle säkerställa god
smittskyddsprevention. Utöver att organisera för minskad trängsel i gemensamma utrymmen fick
även skolorna tänka om kring vårdnadshavarnas fysiska närvaro i skolan, och istället erbjuda
digital samverkan i form av digitala föräldramöten och digitala utvecklingssamtal. På grund av
Corona-pandemin kan det alltså fastslås att den digitala utvecklingskraften i skolorna fick en tydlig
skjuts i rätt riktning. Skolorna tvingades att mycket snabbt ta fram digitala lösningar för
utbildningen, lösningar som omfattade allt från digitala undervisningsformer till
examinationsformer och uppföljning av elevernas närvaro. I samverkan med övriga aktörer i
samhället skapades nya sätt att undervisa på och nya sätt att planera och följa upp undervisningen
på. Dessa erfarenheter kommer att bli mycket viktiga att ta vara på inför framtiden då all utveckling
pekar på att digitaliseringen inte kommer avta utan snarare accelerera. I ett antal fall tvingades
skolor även att med kort varsel ställa om delar eller hela undervisningen till fjärr- och
distansundervisning. Här ska det framhållas att både rektorer och medarbetare visade prov på stor
solidaritet och kollegialitet för att hjälpa varandra i det snabba omställningsarbetet. Huvudmannen
organiserade omställningsarbetet genom att dela in rektorerna i samordningsgrupper, vars
gruppledare hade täta avstämningar med Pysslingens ledningsgrupp. På detta vis kunde
huvudmannen följa upp arbetet och samtidigt bidra med systematik i återkopplingen till enheterna
på ett enhetligt sätt. Detta rådiga agerande var sannolikt en anledning till att Corona-pandemin inte
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fick en negativ resultatpåverkan på elevernas betyg i åk 6-9 under våren. För den långsiktiga
effekten på elevernas måluppfyllelse och enheternas verksamheter är det ännu för tidigt att dra
några slutsatser. Om inte annat för att det i skrivande stund inte går att göra någon tydlig prognos
för när pandemin slutligen kan anses vara över. I det följande lämnas därför Corona-pandemins
verksamhetspåverkan därhän, och fokus riktas mot det som verksamheterna kan påverka och
utveckla oavsett pandemins framtida utveckling.
För att ytterligare höja kunskapsresultaten hos eleverna måste undervisningen utvecklas ännu
mera. Detta må vara en självklart men för att påvisa betydelsen av detta samband i Pysslingen kan
en jämförelse göras mellan de tio enheter som har lägst andel måluppfyllelse - mätt efter variabeln
andelen elever som når A-E i samtliga ämnen (sätt i fotnot)!! - med andelen elever som är nöjda
med undervisningen på berörda enheter. Majoriteten av de tio enheter med lägst måluppfyllelse
återfinns också bland de enheter där nöjdheten med undervisningen är som allra lägst i Pysslingen.
Det finns även en samvariation, om än något svagare, mellan låga kunskapsresultat och elevernas
syn på sin lärare. Exkluderar man för de tre mest nordligt belägna skolor - Boden, Kalix, och Luleå kan det konstateras att flertalet av skolor med låg uppfyllelse också har en tämligen låg andel elever
som anser att lärarna är bra på sin skola. Återigen ska det påtalas att detta ingalunda är några
nyheter, men väl en god påminnelse om att fokus måste riktas mot verksamheternas kärnuppdrag,
det vill säga undervisning och lärande.
Likvärdigheten behöver utvecklas inom Pysslingen, bland annat mellan enheterna men också
mellan könen. Av detta skäl är huvudmannen övertygad om att de processer som har inletts för att
stödja de enheter som har särskilt låga kunskapsresultat behöver verka över tid. Som tidigare har
nämnts kan redan nu vissa positiva tecken skönjas men arbetet är inte slutfört förrän varaktiga
positiva förändringar kan slås fast. Här fokuserar huvudmannen nu på att bygga vidare på den
inslagna vägen och understödja det lokala utvecklingsarbetet på enheterna. Bara genom att verka
stödjande över tid kan kapacitetsbyggande strukturer etableras och utvecklas vilket är nödvändigt
för att nå en varaktig positiv utveckling.
Huvudmannen riktar dock inte bara fokus mot de enheter med allra lägst elevresultat. För att
förbättra elevresultaten måste samtliga enheters undervisning utvecklas på flera plan. När skolor
inte kan erbjuda en tillräckligt stimulerande undervisning riskerar elever att inte nå alla mål i
utbildningen. För att motverka detta arbetar huvudmannen tillsammans med rektorerna för att
skapa förutsättningar för en undervisning som präglas av ökad tydlighet och stimulans. En central
del i detta arbete är det som sker inom ramen för nuvarande skolutvecklingsarbete med 1-16:års
perspektiv. Som tidigare har nämnts har huvudmannen under läsåret 2019/20 konstaterat att det
funnits ett behov av att utveckla Pysslingens pedagogiska inriktningar då dessa tidigare har ansetts
vara för otydliga. Det är därför huvudmannen tillsammans med rektorerna fortsätter arbetet med
att ta fram tydligare och mer profilerade pedagogiska inriktningar som i sin tur ska ge bättre
förutsättningar för lärande hos eleverna.
En annan viktig del att adressera inom såväl undervisning som utbildningen i stort är
likvärdigheten mellan könen inom Pysslingen. Exakt vad olikvärdigheten beror på är svårt att inom
ramen för denna kvalitetsrapport redogöra för. I en nationell och global kontext förklaras
existerande skillnader bland annat med hjälp av biologiska och sociologiska faktorer. Biologiska
förklaringsmodeller tar ofta fasta på skillnader i mognad och sociologiska förklaringsmodeller
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riktar ofta udden mot samhälleliga normer, till exempel pojkars “anti-pluggkultur” eller skillnader i
förväntningar på pojkar och flickor, förväntningar som i sin tur påverkar resultaten. Oavsett vad
som utgör den mest fruktbara förklaringsgrunden så kan blickarna riktas mot Pysslingens egna
elev- och vårdnadshavarundersökning i syfte att belysa Pysslingens kontext. Det går nämligen att
konstatera att skillnaderna i Pysslingen förvisso inte är alltför stora men att de ändå finns där.
Flickor i Pysslingen anser sig generellt ha något bättre relation till sina lärare än vad pojkar anser
sig ha. Pojkar å sin sida är överlag något tryggare i skolan än flickorna, och tycks även trivas bättre i
skolan. Pojkar anser också, i något större utsträckning än flickor, att eleverna behandlar varandra
väl. Därmed kan den nationella bilden bekräftas även på Pysslingennivå - pojkar uppger sig vara
mera bekväma med det psykosociala klimatet i skolan medan flickor tenderar att vara något mera
positiva till aspekter som handlar om undervisning och lärande. Om dessa upplevda skillnader är en
del av förklaringen till skillnaderna i kunskapsresultat mellan könen är svårt att belägga men
sannolikt spelar skillnaderna en roll i sammanhanget.
För att förändra och förbättra pojkars förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen är det
huvudmannens bestämda uppfattning att arbetsron på Pysslingens skolor måste förbättras.
Anledningen till att huvudmannen har identifierat studieron som en viktig aspekt att adressera är
det låga resultatet på på den senaste elev- och vårdnadshavarundersökningen - endast 60 % av
eleverna uttryckte att de kunde få studiero sin skola. Om 4 av 10 elever inte är nöjda med studieron
drabbar detta alla, såväl pojkar som flickor, men givet att pojkar i forskning ofta pekas ut att
generellt ha en något lägre grad av inre motivation för skolarbete är det inte orimligt att anta att
pojkar kan tänkas lida extra mycket av en bristande studiemiljö. Vidare bör det noteras att pojkar
också är överrepresenterade bland de anmälningar som inkommit gällande kränkande behandling.
Pojkar är här överrepresenterade bland de som utsätter andra men också bland de som blir utsatta
för kränkande behandling.
Sammantaget vittnar alltså huvudmannens analys om att pojkars förutsättningar till högre
skolresultat skulle förbättras om den allmänna studieron förbättrades. På kort sikt ger en ökad
studiero bättre förutsättningar för undervisning och lärande, på lång sikt kan en förbättrad studiero
även påverka normer och attityder mot skolan som helhet. Alla elever, oavsett kön och andra
bakgrundsfaktorer, ska känna att det är viktigt att göra sitt bästa i skolan, men att skolan också
erbjuder det stöd som behövs för att locka fram det bästa hos varje enskild elev. För att lyckas i
detta arbete kommer huvudmannen fortsätta sin satsning inom pågående skolutvecklingsarbete
där varje enhet utvecklar och stärker sin pedagogiska profil baserat på den pedagogiska inriktning
som enheten tillhör. Detta arbete kommer utgöra den mest omfattande delen av det
utvecklingsarbete som sker kommande läsår, ett utvecklingsarbete som läsaren kan ta del av i det
kommande stycke.

Identifierade utvecklingsområden för läsåret 2020/21
Nedan listas de identifierade utvecklingsområdena för läsåret 2020/21. Därpå följer en kortare
sammanfattning av vad som kommer att ingå i varje enskilt utvecklingsområde för det kommande
läsåret.
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•
•
•
•
•
•

skolutveckling med ett 1–16:års-perspektiv
matematikstrategin
fritidshemsstrategin
bedömning och betygssättning
jämställdhetsarbete
organisation och tjänstefördelning

Skolutveckling med ett 1–16:års-perspektiv
Huvudmannen kommer tillsammans med enheterna som tillhör de olika pedagogiska
inriktningarna, till exempel Noblaskolan och Montessori Mondial, att fortsätta utveckla det som
kännetecknar varje enskild inriktning. I grunden handlar detta om att utveckla utbildningens
kärnprocesser, det vill säga exempelvis pedagogiskt förhållningssätt och didaktiska arbetssätt.
Framhållas bör att detta arbete är allomfattande för alla skolformer och alla åldrar. Huvudmannen
kommer att leda och organisera utvecklingsarbetet så att förskolan, fritidshemmet och grundskolan
arbetar tillsammans för att skapa en “röd tråd” för varje varje inriktning. I detta arbete ingår det
också att se över rutiner för ökad studiero för att säkerställa allas rätt till en trygg och lugn
studiemiljö. Som ovan nämnts är detta något som huvudmannen anser kommer gynna alla elever
men kanske särskilt pojkar. Vidare kommer huvudmannen avsätta resurser i form av
verksamhetsutvecklare för att fortsätta stödja de enheter som anses ha de största utmaningarna
med avseende på kunskapsresultat och psykosocial arbetsmiljö för eleverna. Här handlar det om att
bygga strukturer och kapacitet på enheterna så att enheterna så småningom kan fortsätta
utvecklingsarbetet på egen hand.
Matematikstrategin
Rent formellt kommer detta att bli det sista året för pågående matematikstrategi. Arbetet kommer
främst att riktas in mot att stärka och ge stöd i det kollegiala samarbetet på skolorna, vilket bland
annat innefattar workshops om analysarbete av matematikresultat på skolorna. Därutöver kommer
deltagarna läsa litteratur som handlar om lärarens förhållningssätt till elevens lärande i
klassrummet. Slutligen kommer även fokus riktas mot att integrera och utveckla arbete arbetet med
matematikstrategin i fritidshemmet och i förskolan.
Fritidshemsstrategin
Fritidshemsstrategin kommer läsåret 2020/21 att handla om att utveckla heldagslärandet, den
ömsesidiga samverkan mellan grundskola och fritidshem samt att involvera fritidshemmet i det
pågående pedagogiska utvecklingsarbetet (läs: “Skolutveckling med ett 1-16:års perspektiv”). För
att kunna utveckla heldagslärandet och stärka den ömsesidiga samverkan kommer fritidshemmet
implementera sitt analysverktyg “Funktionell kvalitet” och med hjälp av detta verktyg identifiera
vad som behöver utvecklas. Vidare kommer fritidshemsstrategin inrymma utbildningsinsatser som
riktar sig till både fritidshemspersonal och grundskolepersonal i syfte att stärka den kollegiala
samverkan och gemensamma kompetensen för läroplansuppdraget.
Bedömning och betygssättning
Huvudmannen planerar för en gemensam webbutbildning för rektorer och lärare i samarbete med
Karlstad universitet. Beroende på hur situationen med Corona-pandemin utvecklar sig är
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tidsplanen för insatsen något oklar i dagsläget men syftet är att höja kompetensen inom bedömning
och betygsättning.

Jämställdhetsarbete
Insatsen har sin utgångspunkt i de könsdiskrepenser som huvudmannen har identifierat. En viktig
del i detta arbetet är implementeringen av de nya mallarna för det systematiska kvalitetsarbetet. De
nya mallarna kommer att ge såväl enheterna som huvudmannen bättre förutsättningar att dels
identifiera de skillnader som finns på lokal och central nivå, dels analysera dessa i förhållande till
arbetssätt och resultat. Huvudmannen planerar för att via utbildningsinsatser implementera
mallarna under höstterminen och därefter noggrant följa upp dess användning och analysera
utfallet.
Organisation och tjänstefördelning
Här kommer huvudmannen genomföra olika insatser, bland annat en förbättrad chefsintroduktion,
ledarskapsutveckling genom coachning och handledning samt en systematisk uppföljning av
rektorerna arbetsmiljö. Vidare kommer nya tjänstefördelningsmallar tas fram och arbetet med
resursfördelning ses över för att öka likvärdigheten i verksamheterna.
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Appendix | Funktionell kvalitet - förskola
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Funktionell kvalitet - grundskola
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Upplevd kvalitet
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