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Ett arbete med ständiga 
förbättringar
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all utbildning från 1 till 16 år. Alla 
delar i utbildningsresan är lika viktiga för att slutmålet ska kunna nås och alla elever 
kan lämna grundskolan med godkända betyg och få möjlighet att komma in på ett 
nationellt program på gymnasiet.

I Sigtuna tar vi utveckling på allvar. Med bas i det politiskt beslutade skolutvecklings-
programmet har vi under detta läsår formulerat vår pedagogiska plattform. Den 
beskriver de byggstenar som all vår undervisning i både förskola och grundskola 
och grundsärskola vilar på. Varje barn och elev ska äga, förstå och uppleva sitt eget 
lärande.

Barn och elever utvecklas och lär sig i samspel med varandra och tillsammans med 
sina pedagoger. Vi arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer för att undervisningen 
ska stimulera alla barn och elevers lärande, nyfikenhet och kreativitet. 

Under året som gått har modellen ”En skola för alla” införts på samtliga kommunala 
grundskolor. Modellen innebär att alla skolor med tillgänglighet som bas nu också 
kan erbjuda undervisning i flexibla grupperingar efter behov. På tre kommunala 
grundskolor har kommungemensamma resursenheter för barn i behov av 
extraordinära stödinsatser startat.

Goda kunskaper i det svenska språket är grunden för skolframgång, det är all 
forskning överens om. Sigtuna kommun har många nyanlända elever och för att 
öka kompetensen kring nyanländas lärande har vi under året fortsatt vårt arbete 
tillsammans med Skolverket. Satsningen har innehållit kompetenshöjande insatser 
kring ämnet svenska som andraspråk och språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
I förskolan har en central språkplan arbetats fram och varje förskola har därefter 
beskrivit sitt språkutvecklande arbete i en lokal språkplan.

I arbetet med att stärka språket spelar skolbiblioteket en avgörande roll. Utvecklingen 
av framtidens skolbibliotek har fortsatt och detta läsår har vi tagit ytterligare ett steg 
genom att införa förskolebibliotek på hälften av kommunens förskolor. Tillsammans 
med andra förvaltningar har vi under året arbetat uppsökande så att fler barn i utsatta 
områden ska ges möjlighet att ta del av undervisningen i förskolan samtidigt som 
deras mammor ges möjlighet att läsa svenska. 

Forskning och beprövad erfarenhet är grunden för undervisningen i våra förskolor 
och grundskolor. Ett vetenskapligt team med stöd från Uppsala universitet bildades 
under våren och kommer framåt att stötta Sigtunas förskolor och grundskolor 
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i arbetet med att öka undervisningens kvalitet så att ännu fler elever på sikt når 
gymnasiebehörighet.

När du läser denna kvalitetsredovisning kommer du att möta våra tankar, resultat 
och analyser. Vi problematiserar och vänder blicken inåt för att säkerställa att alla 
våra förskolor och skolor ger de bästa möjliga förutsättningar för alla våra barn och 
elever. Givetvis är det otroligt mycket som är av allra bästa kvalitet men genom vårt 
systematiska kvalitetsarbete söker vi efter det vi kan utveckla ännu mer i vår ständiga 
resa för förbättring. 

Ingela Hamlin 
Förvaltningschef
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Pedagogisk 
plattform 
för Sigtuna kommuns 
förskolor och skolor

Varje barn och elev ska äga, förstå 
och uppleva sitt eget lärande.

Barnen och eleverna som kompetenta aktörer
Våra förskolor och grundskolor ska ha hög tilltro till att alla barn och elever 
vill och kan lyckas. Vi involverar barn och elever i sitt eget lärande genom 
att ta tillvara på deras nyfikenhet, intressen, förmågor och frågor. Vi upp-
muntrar till kreativitet, mod att våga prova det oprövade och lära sig av 
och med varandra.

Pedagogernas roll som möjliggörare
Forskning och en beprövad erfarenhet är grund för undervisningen i våra 
förskolor och grundskolor. Vi är medskapare av kunskap, både kollegialt 
och tillsammans med barn och elever för att möta en ständigt föränderlig 
värld. Vi skapar trygghet genom att arbeta relationellt och vara tydliga
pedagogiska ledare.

En lärmiljö som skapar förutsättningar
Barn och elever utvecklas och lär sig i samspel med varandra, pedagoger, 
samhället och den digitala världen. När vi skapar tillgängliga lärmiljöer så 
utgår vi ifrån pedagogiska, sociala och fysiska perspektiv på lärmiljön, för 
att undervisningen ska stimulera alla barn och elevers lärande, nyfikenhet 
och kreativitet.



Barn- och ungdomsnämnden
I Sigtuna kommun har vi visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. För 
att nå den visionen finns ett gemensamt Skolutvecklingsprogram med tydliga och 
långsiktiga mål för kunskap, trygghet och medarbetare. Programmet, som gäller under 
perioden 2017–2023, är gemensamt för de obligatoriska och frivilliga skolformerna 
inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. Programmet är styrande 
för det politiska arbetet såväl som för de kommunala förskolorna, grundskolorna, 
grundsärskolan och fritidshemmen, men strävar också efter att vara inbjudande 
till de fristående verksamheterna. Inom nämndens ansvarsområde finns även 
Naturskolan. Målen i skolutvecklingsprogrammet tillsammans med målen i de statliga 
styrdokumenten bildar grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten följs upp 
löpande under året och sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en av grundpelarna i de kommunala skolornas 
och förskolornas verksamhet och styrning i Sigtuna. Framgångsfaktorer och 
utvecklingsområden identifieras tidigt genom att ständigt utvärdera och analysera de 
kommunala verksamheterna, på enhetsnivå och på huvudmannanivå. Resultaten ligger 
sedan till grund för det fortsatta arbetet med att förbättra undervisningen och bidrar 
till studieron för barn och elever. 

Sigtuna kommun samverkar med de fristående för- och grundskolorna genom att 
erbjuda deltagande i de kommunala föräldra- och elevenkäterna, utbildningstillfällen 
och regelbundna möten. I den årliga kvalitetsredovisningen rapporteras resultat från 
kommunala och fristående verksamheter. 

Om barn- och ungdomsförvaltningen 
Det är barn- och ungdomsförvaltningen som tar fram, utvecklar och implementerar 
det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala förskolorna och skolorna. Barn- och 
ungdomsförvaltningen leds i Sigtuna kommun av förvaltningschef  tillika skolchef. För 
respektive skolform finns verksamhetschef  tillika skolchef  och varje enhet leds av en 
rektor.
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Organisation läsåret 2021/2022

Verksamheter Enheter Barn/Elever* Medarbetare*

Grundskolor 15 4 831 666

– varav fritidshem 13 1 968 132

Förskolor 31 2 313 476

Grundsärskolan 1 91 88

Mångkulturella enheten 1 73

Barn- och elevhälsan 1 30

Naturskolan 1 6

Central förvaltning 1 23

Total 7 235 1 362

Fristående i kommunen Barn/Elever*

Grundskolor F–9 1 326

– varav fritidshem 415

Förskolor 817

Utanför Kommunen  
(kommunala och fristående)

Barn/Elever*

Grundskolor F–9 256

– varav fritidshem 73

Förskolor 26

* Antal barn och elever samt medarbetare fastställd 2022-08-31.
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Sigtuna kommuns värdegrund 
Värdegrunden ger uttryck för Sigtuna kommuns människosyn och förhållningssätt och 
beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av våra verksamheter. 

Invånaren först 

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för 
sina skattepengar och att deras behov möts. Det innebär att

• vi är en serviceorganisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, 
flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet 

• vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service 

• vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog. 

Allas lika värde 

Vi respekterar alla individer. Det innebär att

• vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt 

• vi tar tillvara olikhet och mångfald 

• alla ska behandlas likvärdigt. 

Kvalitet i fokus

Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög 
effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär 
att

• vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar

• vi följer upp och redovisar öppet våra resultat 

• vi strävar efter ett helhetsperspektiv

• vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga

• vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig. 
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Värdegrundens innebörd för barn- och ungdomsnämnden 

Värdegrunden beskriver för nämnden hur vi ser på barnen, eleverna, vårdnadshavarna 
och medarbetarna i vår verksamhet. 

Invånaren först

Våra förskolor, skolor, vår grundsärskola och våra fritidshem ska präglas av kunskap, 
lärande och nyfikenhet. Våra pedagoger ska vara didaktiskt och pedagogiskt skickliga 
och ha höga förväntningar på våra barn och elever. Alla barn och elever ska 
uppmuntras och utmanas till att ständigt lära och utvecklas.

I skolan är återkopplingen central för elevernas skolresultat och både elever och 
vårdnadshavare ska känna till målen för utbildningen och vad som förväntas av dem. 

Barnen och eleverna ska sättas först och därför utvecklar vi en serviceorganisation 
som lyssnar på hur såväl vårdnadshavare som elever upplever verksamheterna, bland 
annat genom årliga enkäter för både förskola och skola. 

Allas lika värde

En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i lärmiljön. 
Tillsammans med hemmet lägger förskolan och skolan grunden för kamratskap, goda 
sociala förmågor och hälsofrämjande vanor som barnen och eleverna bär med sig 
genom hela livet. Därför är det avgörande att våra förskolor och skolor har ett väl 
fungerande värderings- och likabehandlingsarbete. Nolltolerans mot mobbning och 
kränkande behandling råder i samtliga nämndens verksamheter. Alla är olika och lär 
sig olika, och därför är det viktigt att barnen och eleverna får en undervisning som 
är anpassad efter deras förutsättningar och behov. Målet är att alla elever som lämnar 
Sigtuna kommuns grundskolor ska ha nått samtliga mål i alla ämnen och i övrigt ha 
utvecklats så långt som möjligt.

Kvalitet i fokus

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör en av grundbultarna i för- och grundskolornas 
verksamheter i Sigtuna kommun. Förskolorna och skolorna ska ha verktyg för 
att systematiskt mäta, följa upp och utvärdera verksamheten. Det innebär att 
vi på förvaltnings- och på enhetsnivå tidigt kan hitta framgångsfaktorer och 
utvecklingsområden så att vi kan förbättra undervisningen för alla våra barn och 
elever. 

De statliga och kommunala målen följs upp i förskolornas och skolornas 
gemensamma årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet. Varje termin träffas 
ledningsgrupperna för en gemensam kvalitetsdag med resultatdialoger, analys 
och kompetensutveckling på schemat. Kvalitetsresultaten redovisas i den årliga 
kvalitetsredovisningen.
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ROSERSBERG CENTRALA 
MÄRSTA

MÄRSTA 
LANDSBYGD

VALSTA/STENINGE SIGTUNA SIGTUNA 
LANDSBYGD

Kommunal förskola Kommunal förskola Kommunal förskola Kommunal förskola Kommunal förskola Kommunal förskola

Nyborgen förskola Aspbackens förskola Odensala förskola Orions förskola Tils förskola Granby förskola

Maskrosen förskola Björkens förskola Skepptuna förskola Raketen förskola Hällsbo förskola

Norrbacka förskola Saturnus förskola Karusellen förskola

Skutan förskola Växthusets förskola Ängsbo förskola

Lyan förskola Silverskatten förskola

Märstadal förskola Brage förskola

Tallholma förskola Ymer förskola

Sätuna förskola Delfinen förskola

Söderbrinkens 
förskola

Edda förskola

Tingvalla förskola Ragna förskola

Vallmon förskola

Ärlinghedens förskola

Fristående förskola Fristående förskola Fristående förskola Fristående förskola Fristående förskola Fristående förskola

Enbacken förskola Kanonkullen förskola Förskolan Lilla My Förskolan Lusen
Montessoriförskolan 
Elefanten

Norlandia förskolor 
Wenngarn

Skogsgläntan förskola Myrans förskola
Montessoriförskolan 
Sandsborg

Waldorf förskolor 
Solbacken

Pysslingen förskolor 
Steningehöjden

Norlandia förskolor 
Glädjen

Förskolan Solen 
Tellusbarn

Waldorf förskolor 
Solblomman

Väringaskolan Sigtuna 
förskola

Skattkammaren förskola
Pärlan Mälarens 
Montessoriförskola

Slottsbyn förskola
I Ur och Skur 
Videknopparna

Waldorf förskolor 
Guldägget

Raoul Wallenberg 
förskola *

Diamantgruvan 
(pedagogisk omsorg)

Helénes barnstuga 
(pedagogisk omsorg)

Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola Kommunal skola

Råbergsskolan F–6 Norrbackaskolan F–6 Skepptuna skola F–6 Eddaskolan F–6 S:ta Gertruds skola F–6

Sätunaskolan F–6 Odensala skola F–6 Sagaskolan F–6 S:t Pers skola F–6

Tingvallaskolan F–7 Galaxskolan F–6 S:t Olofs skola 7–9

Centralskolan F–9 Steningehöjdens skola F–9

Ekillaskolan 7–9

Grundsärskolan 

Fristående skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola Fristående skola

Skolan Bergius 7–9 Josefinaskolan F–9

Väringaskolan F–6

Sigtunaskolan 
Humanistiska 
Läroverket 7–9

Internationella 
Engelska skolan *

* Från augusti 2021.
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Silverskatten,
Växthuset

Til

Tallhoma, 
Björken,  

Söderbrinken

 Skutan  
Norrbacka, Lyan

Märstadal, 
Aspbacken

Hällsbo, Karusellen, 
Ängsbo, Granby

Tingvalla, Vallmon, 
Ärlingheden

 Nyborgen, 
Maskrosen

Brage, Ymer, 
Delfinen

Orion, Raketen, 
Saturnus

 Edda, Ragna 

Odensala, 
Skepptuna 

Grundsärskolan

VERKSAMHETSCHEF
Förskola

Chef
Myndighetsenheten

Chef
Barn- och elev-
hälsoenheten

FÖRVALTNINGSCHEF

Centralskolan

S:t Olofs skola Odensala skola

Galaxskolan

Sätunaskolan

Skepptuna 
skola

Ekillaskolan

Steningehöjdens 
skola

Råbergssklan

S:ta Gertruds 
skola

Tingvallaskolan

Eddaskolan

Sagaskolan

S:t Pers skola

Norrbacka-
skolan

Mångkulturella 
enheten

Naturskolan

Chef 
Stöd och  

utveckling*

VERKSAMHETSCHEF 
Grundskola

* Från och med augusti 2022.

Skolan Bergius

FRISTÅENDE FÖRSKOLOR

Josefinaskolan
Sigtunaskolan 
Humanistiska 

Läroverket

Internationella 
Engelska skolan

Förskolan 
Lilla My

Förskolan Solen 
Tellusbarn

Förskolan
Lusen

 I ur och skur 
Videknopparna

Enbacken 
förskola

Kanonkullens
förskolaVäringaskolan

 Montesori-
förskolan 
Sandsborg

 Norlandia 
Förskolor 
Glädjen 

Myrans förskola
 Pysslingen 
förskolor 

Steningehöjden

Montesori-
förskolan 
Elefanten

Pärlan Mälarens 
Montessoriförskola

FRISTÅENDE GRUNDSKOLOR

Waldorf förskolor
Solblomman

 Norlandia 
förskolor 

Wenngarn

Pedagogisk omsorg
Diamantgruvan

Pedagogisk omsorg 
Hélenes barnstuga

Slottsbyn förskola

Väringaskolan 
Sigtuna förskola

Raoul Wallenberg 
förskola

Waldorf förskolor 
Guldägget

Waldorf förskolor
Solbacken

Skattkammaren 
förskola 

Skogsgläntan 
förskola
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Kvalitetsarbete i Sigtuna kommun 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från de tre målen i skolutvecklingsprogrammet. 
Med de ambitiösa målen följer höga förväntningar som ska genomsyra de 
verksamheter som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för. Det innebär bland annat 
att alla barn, elever och medarbetare ständigt ska ges nya utmaningar för att utvecklas. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort skolutvecklingsprogrammet mätbart för att 
de tre målen kan följas upp: 

1.  Alla barn når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, 
förmågor och färdigheter 

Strategier

• Vi vet hur det går för varje barn och elev. 

• Vårdnadshavare vet hur det går för sitt barn.

• Barn och elever vet hur det går för dem. 

• Höga förväntningar och samsyn genom kedjan från elever, vårdnadshavare, 
pedagoger, skolledare, tjänstepersoner och politiker.

• Tidiga insatser till elever med svaga resultat.

• Ökad kvalitet i undervisningen.

• Ledarskapet i barn-/elevgruppen är i fokus.

• Bra och likvärdiga miljöer.

• Tillgång till digitalt lärande.

• Fritidsverksamheten är en viktig del av skoldagen där lärande och förmågor 
utvecklas. 

2. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero 

Strategier 

• Förskolor och skolor har kännedom om barns och elevers trivsel och trygghet. 

• Vårdnadshavare har kännedom om barnens trivsel och trygghet. 

• Förskolor och skolor arbetar aktivt och likvärdigt för att förebygga mobbning och 
kränkningar. 

• Förskolor och skolor arbetar aktivt för trivsel, studiero och hälsa.

• Skolor bedriver ett aktivt arbete mot frånvaro.

• Förskolor och skolor utvecklar samverkan med stödfunktioner och myndigheter.

• Utveckla samverkan med andra förvaltningar. 

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Bakgrund
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3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens 

Strategier 

• Rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal. 

• Aktivt arbeta för arbetsglädje, trivsel och meningsfullhet.

• Alternativa karriärvägar för lärare och förskollärare.

• Aktivt arbeta för ökad frisknärvaro och hållbar arbetshälsa.

• Organisation för att ge medarbetare möjlighet att fördjupa och bredda sin kompetens. 

Systematik i uppföljningen 
De tre målen samverkar med det statliga uppdrag som följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet, där resultaten följs upp kontinuerligt, utvecklingsområden identifieras 
och verksamheten utvecklas. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs på enhetsnivå, 
verksamhetsnivå och på huvudmannanivå. 

Alla enheter gör i slutet av läsåret en kvalitetsredovisning där de följer upp och 
analyserar läsårets resultat. Utifrån analysen i kvalitetsredovisningen gör respektive 
enhet en arbetsplan med mål och aktiviteter för kommande läsår. 

Verksamhetscheferna går igenom och följer upp samtliga enheters resultat. Resultaten 
analyseras och ligger till grund för de strategiska insatserna som beslutas för 
kommande läsår. 

Huvudmannen följer upp och analyser de kommunala och fristående verksamheternas 
resultat. Jämförelser görs även med rikets resultat. Utifrån analysen fattas beslut om 
strategiska insatser för huvudmannens arbete under kommande läsår. 

Hur vi mäter 
Barn- och ungdomsförvaltningen mäter kvalitet i förskola, fritidshemmet, grundskola 
och grundsärskola. 

Förskolan 

Kvaliteten i förskolan utvärderas utifrån läroplanen och den upplevda kvaliteten. 
Läroplanens mål mäts med hjälp av ett självskanningsverktyg och upplevd kvalitet 
med hjälp av föräldraenkäten. 

Grundskolan 

Kvaliteten i grundskolan utvärderas utifrån läroplanen, kunskapsuppdraget och 
värdegrundsuppdraget. Dessutom utvärderas den upplevda kvaliteten med hjälp av 
föräldra- och elevenkäter. 

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Bakgrund
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Grundsärskolan 

Kvaliteten i grundsärskolan utvärderas utifrån läroplanen, kunskapsuppdraget och 
värdegrundsuppdraget. Dessutom utvärderas den upplevda kvaliteten med hjälp av 
föräldraenkäter. 

Fritidshemmet 

Kvaliteten i fritidshemmet utvärderas utifrån läroplanen och den upplevda kvaliteten. 
Kvaliteten i fritidshemmet mäts genom föräldra- och elevenkäter två gånger per år. 

Medarbetare 

Utvärderingen av medarbetarmålet görs i huvudsak i nämndens verksamhetsberättelse. 
I denna kvalitetsredovisning redovisas medarbetarundersökningens resultat för 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) och andelen behörig/legitimerad personal.

December
• Betyg, omdömen och kvalitetsscanning
• Förvaltningens sammanställning av frånvaron,

anmälningar kränkande behandling och åtgärdsprogram
• Resultat trygghet, trivsel och studieroenkäten
• Riktlinjer för skolval

November
• Huvudmannens kvalitetsredovisning
• Trygghet, trivsel och studieroenkäten 

genomförs

Oktober
• BUN Verksamhetsplan 
• Förvaltningens sammanställning av 

frånvaron, anmälningar kränkande 
behandling och åtgärdsprogram

• Medarbetarenkäten genomförs

September
• BUN Delårsrapport 2 jan–aug
• Enheternas kvalitetsredovisning
• Enheternas arbetsplan 

Augusti
• Sammanställning kvalitetsresultat: betyg, 

omdömen, kvalitetsscanning
• Sammanställning föräldra- och elevenkäten

Kvalitetsdag

Januari
• Sammanställning kvalitetsresultat: betyg, omdömen,  

kvalitetsscanning
• Sammanställning trygghet, trivsel och studieroenkäten
• Handlingsplaner efter medarbetarenkäten

Februari
• BUN Verksamhetsberättelse 
• Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling revideras

Mars
• Förvaltningens sammanställning av 

frånvaron, anmälningar kränkande 
behandling och åtgärdsprogram

April
• Sammanställning kvalitetsresultat: betyg, 

omdömen, kvalitetsscanning
• Föräldra- och elevenkäten

Maj
• BUN Delårsrapport 1 jan–apr
• Resultat föräldra- och elevenkäten

Juni
• Betyg, omdömen och kvalitetsscanning
• Förvaltningens sammanställning av 

frånvaron, anmälningar kränkande 
behandling och åtgärdsprogram

Kvalitetsdag

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Bakgrund
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Sammanfattning av huvudmannens 
genomförda insatser 2021/2022
• Huvudmannen har under hösten 2019 tagit fram två dokument Tillsammans – hem 

och förskola och Tillsammans – hem och skola med syftet att förbättra samarbete mellan 
hem och förskola/skola med barnets bästa i fokus. I dokumenten tydliggörs vilka 
förväntningar och krav som ska kunna ställas på varandra – hem och förskola/
skola och informerar dessutom om forum och kanaler för kommunikation och 
samverkan, ordningsregler, gemensamma riktlinjer för trygghet och studiero och 
uppföljning av verksamheter. Inför läsåret 2022/2023 reviderades dokumenten. 
Respektive dokument finns på förskolas och skolas hemsida med översatta 
versioner till engelska, urdu, arabiska, somaliska och finska. 

• Huvudmannen har genomfört systematiska kvalitetsdialoger med huvudmannens 
förskolor och grundskolor och följt kvalitetsarbete från analys av resultat till 
effekter av kvalitetsförbättrande insatser med särskilt fokus på likvärdig förskola 
och skola. 

• Huvudmannen har i samverkan med Skolverket fortsatt arbetet med ”Nyanländas 
lärande”. Detta innefattar bland annat kompetensutvecklande insatser i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt och traumamedveten omsorg på förskolor och 
grundskolor. På de grundskolorna har även insatser kopplade till undervisningen i 
svenska som andraspråk genomförts. För grundskolan har insatsen med inriktning 
mot språkutvecklande arbetssätt, som genomförs med Nationellt centrum för 
svenska som andraspråk, förlängts till och med höstterminen 2022 på grund av 
pandemin.

• Huvudmannen har arbetat med insatser inom befintlig ram och inom ramen för 
särskilda politiska satsningar i den framtagna Handlingsplan för likvärdig skola. Ett 
vetenskapligt team har formerats och startade sitt arbete i augusti 2022. Teamet 
kommer inledningsvis att arbeta med en gemensam plattform och från och med 
september 2022 rikta arbetet mot förskolor och skolor. Inom förskolan kommer en 
fördjupande utbildning för 40 förskollärare att hållas med fokus på ”Förmågor och 
färdigheter i didaktiska sammanhang – att utveckla och utmana undervisningen i 
förskolans verksamhet”. Inom grundskolan har arbetet fokuserats på, och kommer 
fortsätta fokuseras på att utveckla undervisningen i matematik. 

• I juni genomfördes ett kunskapsseminarium kring begreppet vetenskaplig grund 
med deltagande från både nämnd och förvaltningsledning. Uppföljning av 
Handlingsplan för likvärdig skola kommer att ske under hösten 2022.
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• En pedagogisk plattform har tagits fram för Sigtuna kommuns 1–16-årsperspektiv, 
där förskola och grundskola kan mötas i gemensamt utvecklingsarbete. Under 
läsåret 2021/2022 har plattformens formuleringar prövats i grupper med 
rektorer och pedagoger från både förskola och grundskola. Implementeringen 
av plattformens innehåll har sedan inletts med samtal med förskolans och 
grundskolans rektorer som sedan kommer att fortsätta arbetet lokalt på enheterna. 
Huvudmannen kommer att fortsätta ta initiativ till att göra plattformen till en 
pedagogisk utgångspunkt för båda verksamheterna. I grundskolan kommer också 
plattformen att ligga till grund för ett stödverktyg för skolornas utvecklingsarbete 
som kan ersätta Sigtunaboxen.

• Huvudmannen har genom utbildning och uppföljning stöttat förskolor och skolor 
i arbetet med att införa den nya lärplattformen Unikum. En referensgrupp har 
tagit fram ett förslag på en gemensam nivå för dokumentation av planering och 
bedömning på kommunens grundskolor. I förskolan har en processgrupp ansvarat 
för dokument och mallar för utvecklingssamtal och introduktion. Under läsåret har 
data över användningen av Unikum löpande följts upp. 

• Samarbetet inom Forum för samverkan (FoSam) har fortsatt. Syftet med 
samverkansprojektet är professions- och verksamhetsutveckling inom 
förskola/skola utifrån aktuell forskning. Inom ramen för FoSam har de kommunala 
skolorna och förskolorna ledamöter i Skolledarakademin. I nuläget är endast 
grundskolan representerad. FoSam kommer att omorganiseras från 2023 och 
planering inför omorganisationen pågår. 

• Huvudmannen har utvecklat samarbetet med Uppsala universitet kring 
partnerförskolor och partnerskolor till att förutom lärarstudenters verksamhets-
förlagda utbildning också omfatta samverkan mellan praktiker och forskare. 
I nuläget har tre av våra partnerskolor samarbete med forskare knutna till 
rektorsprogrammet på Uppsala universitet. En forskare stödjer Sätunaskolan i 
utvärdering på elevnivå av lärledarutbildningen inom ramen för samverkan kring 
”Nyanländas lärande”.

• Huvudmannen har genomfört en fördjupad analys av skolformernas sjukfrånvaro, 
som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Indikatorerna för sjukfrånvaron följs 
upp regelbundet. Trenden över tid visar en sjunkande andel sjukfrånvaro i procent 
av arbetad tid, men frånvaron är fortfarande påverkad av covid-19 och dess effekter.

• Huvudmannen har fortsatt att utveckla arbetsgivarvarumärket med fokus på 
svårrekryterade yrkesgrupper. För att ytterligare fokusera arbetet har Sigtuna 
kommuns kompetensförsörjningsstrategi implementerats, för att hitta och prioritera 
insatser för att stärka kompetensförsörjningen. Detta arbete fortsätter löpande.

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Bakgrund

20 (151)



Förskola

Fo
to

: P
la

tt
fo

rm
/J

oh
né

r



1. Bakgrund
Kommunala förskolor 2021/2022

Kommunala förskolor Antal barn *

Maskrosens förskola 34

Nyborgens förskola 103

Odensala förskola 70

Skepptuna förskola 58

Aspbackens förskola 85

Björkens förskola 93

Lyans förskola, dygnet runt öppet 61

Märstadals förskola 48

Norrbacka förskola 99

Skutans förskola 60

Sätuna förskola (stängdes juni 2022) 22

Söderbrinkens förskola 40

Tallholma förskola 95

Tingvalla förskola 79

Vallmon förskola 78

Ärlinghedens förskola 78

Granby förskola 33

Hällsbo förskola 51

Karusellens förskola 77

Silverskattens förskola 79

Tils förskola 121

Ängsbo förskola 37

Växthuset förskola 63

Brage förskola 191

Delfinens förskola 35

Edda förskola 177

Orions förskola 106

Ragna förskola 36

Raketens förskola 52

Saturnus förskola 73

Ymer förskola 79

Totalt 2313

* Antal barn fastställt 2022-03-31

22 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Förskola



Fristående förskolor 2021/2022

Fristående förskolor Antal barn *

Enbacken förskola 19

Förskolan Lilla My 23

Kanonkullen förskola 44

Skogsgläntan förskola 24

Tellusbarn Solen förskola 84

Waldorf Solbacken förskola 11

Videknopparna förskola i Ur och Skur 19

Montessoriförskolan Elefanten 20

Pärlan Mälarens Montessoriförskola 38

Montessoriförskolan Sandsborg 40

Norlandia förskolor Glädjen 67

Pysslingen Steningehöjden förskola 78

Waldorf Guldägget förskola 36

Norlandia förskolor Wenngarn 37

Väringaskolan förskola 1–5 år 61

Förskolan Lusen 49

Myrans förskola 40

Skattkammaren förskola 21

Waldorf Solblomman förskola 12

Slottsbyns förskola 39

Raoul Wallenbergförskolan Sigtuna 43

Totalt 805

* Antal barn fastställt 2022-03-31
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1.1 Kvalitetsarbetet i förskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i förskolan utifrån läroplanen. Utöver 
det utvärderas den upplevda kvaliteten. Läroplanens mål mäts med hjälp av 
ett självskannings verktyg där respektive verksamhet själv får gradera sig inom 
fördefinierade områden. Den upplevda kvaliteten mäts med hjälp av en föräldraenkät. 

I slutet av varje vår- och hösttermin genomförs en utvärdering av kvaliteten med hjälp 
av ett kvalitetsskanningsverktyg. Verktyget utgår från följande målområden i läroplanen: 

• normer och värden 

• omsorg, utveckling och lärande 

• barns inflytande och delaktighet 

• förskola och hem

• uppföljning, utvärdering och utveckling.

Varje avdelning graderar sig själv utifrån en fyrgradig skala: nivå 1 – bristfällig, nivå 2 – 
grundläggande, nivå 3 – utvecklande och nivå 4 – avancerad. Nivå 2 – grundläggande 
innebär att avdelningen bedömer att förskolan når läroplanens intention. Om en 
förskola graderar sig under nivå 2 – grundläggande har de på ett tydligt sätt identifierat 
sina utvecklingsområden.

1.1.1 Läroplanens uppdrag

Huvudmannen följer upp skanningsresultatet två gånger under läsåret: vid 
höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle 
sammanställs samtliga förskolors resultat av självskanningen för att visa hur väl 
verksamheten i förskolan uppfyller målen på enhetsnivå. Resultaten analyseras på 
enhetsnivå och på huvudmannanivå. Slutsatserna mynnar ut i riktade insatser som 
presenteras i enheternas och respektive huvudmannens kvalitetsredovisningar. 

De skanningar som görs två gånger per år visar hur förskolorna lever upp till 
läroplanens intention. Även kvaliteten i verksamheten utifrån lagstadgade dokument 
granskas av förskolornas ledningsgrupper, till exempel förskolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Vid verksamhetschefens regelbundna 
uppföljningar med rektorerna och deras ledningsgrupper följs kvalitetsarbetet upp. 

1.1.2 Upplevd kvalitet

Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad föräldrar är nöjda med förskolan. 
Föräldraenkäten syftar till att ge en bild av hur vårdnadshavare upplever verksamheten. 
Resultaten av enkäten analyseras på enhets- och på huvudmannanivå. Åtgärder på 
respektive nivå finns med i nästkommande års arbetsplaner. 

Från och med höstterminen 2020 utvärderas även området språk och kommunikation. 
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2. Mål för förskolan 2021/2022
Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) i Sigtuna Kommuns 
kvalitetsscanningsverktyg inom samtliga läroplanens målområden. 

• Samtliga förskolor ska ha en aktiv språkplan. 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga barn ska vara trygga i förskolan.

• Föräldrar är nöjda med sin förskola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker att det är 
meningsfullt att gå till jobbet.

• Andelen legitimerade förskollärare ökar så att varje avdelning har minst en 
legitimerad förskollärare.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.
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3. Sammanfattning av 
huvudmannens genomförda 
insatser 2021/2022 i förskolan

• Huvudmannen har förändrat kvalitetsåret utifrån en lång process tillsammans med 
rektorerna. Huvudmannen har identifierat att årshjulet för kvalitetsarbetet inte 
stämmer med förskolornas verksamhetsår och därmed har slutdatum tidigarelagts 
för kvalitetsredovisning av föregående läsår och arbetsplan inför kommande läsår.

• Huvudmannen har under läsåret startat ytterligare förskolebibliotek bland annat 
i Valstaområdet, Odensala och Skepptuna. Inför höstterminen 2022 och år 2023 
återstår 6 av 12 förskoleområden där bibliotek ska starta upp.

• Huvudmannen har fortsatt att prioritera och utveckla SigVända som stöd i 
förskolornas hållbarhetsarbete. SigVända används också som mötesplats för av 
huvudmannen anordnad utbildning. 

• Huvudmannen har fortsatt att prioritera centralt placerade utvecklingsledare för att 
stödja förskolornas lärandeuppdrag och utveckla arbetet med likvärdig förskola. 

• Huvudmannen har tillsammans med individ- och familjeomsorgsförvaltningen tagit 
fram en utbildning i våldsprevention som startar hösten 2022 och inbegriper all 
personal i förskolan.  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är utbildningsledare. 

• Huvudmannen har utvecklat underlag till introduktionen när barn börjar i 
förskolan. Introduktionen är mer likvärdig mellan förskolor än vad den varit 
tidigare. 

• Huvudmannen har fokus på arbetet med övergångar, både vad som sker operativt 
mellan förskolan och grundskolan och för dialog mellan skolformerna på en 
strategisk nivå.  

• Utvecklingsledare för förskola och grundskola tillsammans med verksamhetschefer 
har säkerställt och gett förutsättningar för att de involverade aktörerna följer 
Handlingsplan för övergångar.  

• Huvudmannen har utvecklat arbetsformerna för förskoleteamet inom barn- och 
elevhälsan och därmed säkerställt att förskolorna får det stöd de behöver i arbetet 
med barn som behöver särskilt stöd. Detta innebär att det har skapats en ny 
organisation för förskoleteamet i barn- och elevhälsan där varje specialpedagog 
arbetar direkt med rektor och deras ledningsorganisationer.  

• Inom ramen för ”Nyanländas lärande” fanns ett samarbete med Lena Aronsson 
som är verksam på Stockholms universitet. Samarbetet bestod i att utbilda 
pedagogistor och rektorer i förskolans pedagogiska och didaktiska arbete med 
specifik inriktning på språk och kommunikation. 

26 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Förskola



4. Resultat och analys

4.1 Alla barn och elever når högre resultat

4.1.1 Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå 2 
i Sigtuna Kommuns kvalitetsscanningsverktyg inom 
samtliga läroplanens målområden

4.1.1.1 Resultat 
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Prioriteringsmatris av de kommunala förskolornas Föräldraenkät

I prioriteringsmatrisen fördelas enkätfrågorna utifrån deras relativa resultat inom den 
aktuella svarsgruppen och deras samband med den övergripande nöjdhetsfrågan, det 
vill säga ”Jag är nöjd med verksamheten i min eller mitt barns förskola”.
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8. Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa
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Prioritera: Dessa frågor har lägre undersökningsresultat än andra frågor hos den 
aktuella förskolan samtidigt som de tillhör de som har starkast samband med hur 
nöjda föräldrarna är med verksamheten. Här finns en potential till förbättringar som 
kan få stor positiv inverkan på den övergripande nöjdheten.

Vårda: Dessa frågor tillhör de som har starkast samband med nöjdheten och 
undersöknings resultaten tillhör de högre på förskola. Här är det viktigt att säkerställa 
att den goda prestationen upprätthålls.

Kan bli bättre: Bland dessa frågor finns de som har lägst undersökningsresultat 
på förskolan men samtidigt har dessa faktorer ett relativt svagt samband med den 
övergripande nöjdheten. Förbättringar är önskvärda men mindre prioriterade än 
frågorna under Prioritera.

Bevaka: Här är undersökningsresultaten på frågorna bland de högre samtidigt som 
sambandet med den övergripande nöjdheten är svagare. Resultaten ska inte försämras 
eftersom frågorna kan vara grundläggande faktorer som om de inte fungerar kan driva 
missnöje.

4.1.1.2 Analys

Huvudmannen har som mål att samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå 
(nivå 2) i Sigtuna Kommuns kvalitetsscanningsverktyg för förskolan inom samtliga 
läroplanens målområden. 

På aggregerad nivå har målet uppnåtts. Samtliga förskolor har höjt sitt resultat från 
föregående år och i stort sett alla arbetslag har scannat sig till minst grundläggande 
nivå i scanningsmaterialet inom alla sex målområden som materialet scannar. 

Bland de arbetslag som scannat delar av sin verksamhet till bristfällig finns bland 
annat en av huvudmannens mindre enheter där båda arbetslagen har scannat sig till 
bristfällig inom målområdet ”Uppföljning, utvärdering och utveckling”. Förskolan har 
identifierat bristande kontinuitet i reflektionsmöten som en del i att de inte uppnår 
grundläggande nivå. Detta har berott på svåra förutsättningar bland annat i lokalernas 
utformning med två våningar och många små rum.

Ytterligare ett arbetslag som scannat sig till bristfällig har gjort det inom alla 
scanningens målområden vilket berott på att de varit ett helt nytt arbetslag.

I kvalitetsdialoger mellan huvudmannen och varje förskoleområdes ledningsgrupp 
samt i förskolornas egna kvalitetsredovisningar lyfts bland annat lägre scannings-
resultat och utvecklingsområden inom målområdet ”Utvärdering, utveckling och 
uppföljning” än inom de övriga målområdena. I föräldraenkätens resultat kan 
huvudmannen utläsa en koppling till förskolornas utvecklingsområde. Föräldraenkäten 
har på aggregerad nivå låga resultat på frågan ”Mitt barns utveckling och lärande 
följs upp” och på frågan ”Mitt barns tankar och idéer tas tillvara”. Dessa områden 
benämns i föräldraenkätens prioriteringsmatris som frågor att prioritera.
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Förskolorna i Sigtuna kommun använder ett projekterande arbetssätt vilket innebär att 
det målstyrda arbetet för att nå läroplanens intentioner kopplas till barnens intressen, 
tankar och idéer. 

Resultaten i föräldraenkäten visar på låga resultat på frågan om barns tankar 
och idéer tas tillvara, detta i korrelation till ett projekterande arbetssätt gör att 
huvudmannen kommer att arbeta med barns inflytande och delaktighet på olika 
nivåer av organisationen. Det kan vara så att dokumentationen av innehållet i 
undervisningen och kommunikationen till vårdnadshavare inte är tydlig och att det 
inte visar hur förskolorna involverar barnen i innehållet i verksamheten. Det kan vara 
så att förskolorna inte involverar barnen och att de inte utgår från barnens tankar och 
hypoteser när de utvecklar projektarbetet. 

Hösten 2021 påbörjades implementering av ett nytt system – Unikum. Unikum är en 
digital lärplattform mellan förskolorna och vårdnadshavarna. I Unikum dokumenteras 
barns utveckling och lärande och information till vårdnadshavare kommuniceras från 
rektor och pedagoger. Vid starten av användandet av Unikum fokuserade förskolorna 
på information och kommunikation, under senare delen av läsåret påbörjades 
användandet av Unikums lärloggar där varje barns egen utveckling och lärande ska 
dokumenteras. 

I sammanställning av föräldraenkäten synliggörs prioriterade områden som 
huvudmannen behöver utveckla. De prioriterade områdena är ”Mitt barns utveckling 
och lärande” dokumenteras och följs upp, ”Mitt barns tankar och idéer tas tillvara”. 
Jag är nöjd med informationen om verksamhetens innehåll och Jag är nöjd med det 
inflytande jag har i verksamheten. Här har användandet av Unikum inte gett den effekt 
som huvudmannen förväntade sig. Huvudmannen kommer därmed att prioritera 
arbetet med att utveckla innehållet och användandet av Unikum både vad det gäller 
information och kommunikation och med fortbildningsinsatser i att utbilda pedagoger 
med att dokumentera varje barns utveckling och lärande i lärloggarna. 

I huvudmannens analys framkommer det att pandemin är en anledning till att 
vårdnadshavare upplever att de inte får information. Föräldraenkäten genomförs 
i april månad varje år. De senaste två åren har vårdnadshavare inte fått komma 
in på förskolorna och de naturliga samtalen i de pedagogiska miljöerna mellan 
barn, vårdnadshavare och förskolans medarbetare om innehållet i undervisningen 
har inte kunnat genomföras lika spontant eller planerat som innan pandemin. 
Föräldrasammankomster såsom exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöten och 
föräldrasamtal har inte heller kunnat genomföras på plats i förskolans miljö under 
pandemin. 
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4.1.2 Samtliga förskolor ska ha en aktiv språkplan

4.1.2.1 Resultat 

Alla förskolor har en aktiv språkplan med utvecklingsområden kopplat till resultaten i 
kvalitetscanningen inom målområdet språk och kommunikation. 

Läroplans målområde ”Språk och kommunikation”
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4.1.2.2 Analys 

Den centrala språkplanen ska vara utgångspunkt och stöd åt kommunens förskolor att 
formulera lokala språkplaner. Dessa ska i sin tur förtydliga och konkretisera vad och 
hur man väljer att arbeta för att förbättra förutsättningarna för varje barn på förskolan 
att utveckla sitt språk.

Den centrala språkplanen är uppbyggd i fyra delar: 

• språklig och kommunikativ interaktion

• litteratur och läsning

• fysisk multimodal språkmiljö, det vill säga kontexten vi skapar för språkande

• kulturell identitet, demokrati och mångfald.

De lokala språkplanerna har tagits fram och implementerats i nära samarbete 
med arbetslagen för att göra alla pedagoger som arbetar i förskolan delaktiga i 
språkutvecklingsarbetet. 

Alla förskolor har en lokal språkplan och huvudmannen kan se att det medvetna 
arbetet gett resultat genom scanningsresultaten som visar att endast tre av 31 förskolor 
inte når en grundläggande nivå. 

Ett uppskattat stöd och verktyg för pedagogernas arbete i det egna arbetslaget på 
förskolan har varit de inventeringsmallar som förskolornas pedagogistor tillsammans 
framtagit för de olika kapitlen i språkplanen. Till varje kapitel finns frågor för att 
medvetandegöra och synliggöra det gemensamma arbetet och den gemensamma 
förståelsen av ett språkutvecklande arbetssätt.

I slutet av läsåret genomfördes en anonym enkät med cirka 160 enskilda pedagoger. 
Förskollärare och barnskötare fick svara på samma frågor och resultatet visade att 
svaren mellan de olika yrkesgrupperna är mycket lika. Huvudmannen tolkar det som 
att alla pedagoger varit delaktiga i det språkutvecklande arbetet även om den lokala 
språkplanen är framtagen av en mindre arbetsgrupp på förskolan.
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"Vilka konkreta förändringar har jag gjort i mitt arbete den senaste tiden?" 
Svar från 65 förskollärare.

Jag har inte gjort någon förändring 
(jag hade redan gjort ett 
språkutvecklande arbete innan 
projektet startade) 

Jag vet inte om jag gjort någon 
förändring

Jag har börjat läsa mer

Jag har ändrat min läspraktik 
(hur jag läser)

Jag har lärt mig nya begrepp 
(ex interkulturalitet)

Jag har skapat språkutvecklande 
platser, gjort förändringar i miljön

Jag har satt upp mer texter, skyltar, 
ordbilder, TAKK-bilder, foton och 
annat på väggarna
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"Vilka konkreta förändringar har jag gjort i mitt arbete den senaste tiden?" 
Svar från 93 barnskötare.
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Stämmer till viss del: 32

Jag har inte gjort någon förändring 
(jag hade redan gjort ett 
språkutvecklande arbete innan 
projektet startade) 

Jag vet inte om jag gjort någon 
förändring

Jag har börjat läsa mer

Jag har ändrat min läspraktik 
(hur jag läser)

Jag har lärt mig nya begrepp 
(ex interkulturalitet)

Jag har skapat språkutvecklande 
platser, gjort förändringar i miljön

Jag har satt upp mer texter, skyltar, 
ordbilder, TAKK-bilder, foton och 
annat på väggarna

23

Målet med kommunens språkutvecklingsarbete är att alla pedagoger som arbetar i våra 
kommunala förskolor bedriver ett medvetet språkutvecklande arbete så att alla barn på 
kommunens förskolor ges goda förutsättningar i

• verbal och kommunikativ kompetens, en förutsättning för livslångt lärande

• identitetsutveckling, varje människas rätt att uttrycka sig på sitt sätt och känna 
stolthet över sitt språk och sin kultur

• demokratisk och medborgerlig kompetens, förmåga att göra sig hörd och samarbeta 
för hållbara och gemensamma lösningar.
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"Vilken skillnad kan ni se för enskilda barn som har särskilt behov av 
språkutveckling?" Svar från 65 förskollärare.

Vi upplever inte någon större 
skillnad från tidigare

Vi upplever att barn som inte 
deltagit i läsaktiviteter tidigare nu 
visar större intresse

Vi upplever att barn som inte 
tecknat, skrivit, skapat så mycket 
tidigare nu visar större intresse

Vi upplever att antalet barn som 
kan uttrycka sin mening verbalt 
har ökat

Vi upplever att antalet barn som 
blir förstådda genom multimodala 
uttryck (mimik, TAKK, rörelser, 
teckningar) har ökat

Vi upplever att antalet barn med 
språkförståelse (uppmaningar, 
instruktioner, samtal, lekar) har 
ökat
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"Vilken skillnad kan ni se för enskilda barn som har särskilt behov av 
språkutveckling?" Svar från 93 barnskötare.

Vi upplever inte någon större 
skillnad från tidigare

Vi upplever att barn som inte 
deltagit i läsaktiviteter tidigare nu 
visar större intresse

Vi upplever att barn som inte 
tecknat, skrivit, skapat så mycket 
tidigare nu visar större intresse

Vi upplever att antalet barn som 
kan uttrycka sin mening verbalt 
har ökat

Vi upplever att antalet barn som 
blir förstådda genom multimodala 
uttryck (mimik, TAKK, rörelser, 
teckningar) har ökat

Vi upplever att antalet barn med 
språkförståelse (uppmaningar, 
instruktioner, samtal, lekar) har 
ökat
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4.1.3 Prioriterade utvecklingsarbeten under läsåret

4.1.3.1 Språkutvecklande arbete i samarbete med Skolverket i 
Nyanländas lärande

Resultat 
Ett av målen i åtgärdsplanen som skrevs inledningsvis i samarbetet med Skolverket 
var att öka medarbetarnas kompetens i barns språkutvecklande. Enligt en anonym 
enkät med cirka 160 stycken enskilda pedagoger, förskollärare och barnskötare visar 
resultatet en ökad kompetens i stor utsträckning.

"Jag har ökat min kompetens. Min medvetenhet har förändrats under den här 
perioden" Svar från 65 förskollärare.

Stämmer till mycket stor del: 11

Stämmer inte: 0

Stämmer till viss del: 22

Stämmer till stor del: 32

"Jag har ökat min kompetens. Min medvetenhet har förändrats under den här 
perioden?" Svar från 93 barnskötare.

Stämmer till mycket stor del: 16

Stämmer inte: 1

Stämmer till viss del: 32

Stämmer till stor del: 44
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Analys 
Läsåret har avslutat det två och ett halvt år långa samarbetet med Skolverket om 
”Nyanlända barn och elevers lärande”. Huvudmannen har genom uppföljningar och 
utvärderingar med ledningsgrupper, enskilda pedagoger och arbetslag fått en mycket 
positiv bild av vad det fått för effekt. Arbetet har genomsyrat alla nivåer, arbetslag, 
pedagogistor och rektorer.

Under åren har huvudmannen genomfört två kommungemensamma studiedagar 
utifrån två av de fyra kapitlen i den centrala språkplanen, Litteratur och läsning samt 
kulturell identitet, demokrati och mångfald. Huvudmannen har erbjudit interna 
fortbildningar och föreläsningar kopplade till de fyra kapitlen i språkplanen. Detta 
har lett till en större samsyn och ökad likvärdighet inom och mellan förskolorna. En 
talpedagog har varit projektanställd under två års tid för att utbilda samtliga pedagoger 
i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). 

Förskolornas arbetslag genomför en kvalitetsscanning i december samt maj varje år 
och resultaten har förbättrats för varje tillfälle. Scanningsverktyget är ett reflektions-
underlag som hjälper arbetslagen att navigera och att hitta sina utvecklingsområden. 
Som en del i den åtgärdsplan huvudmannen har gjort i samarbetet med Skolverket 
utvecklades materialet med en tilläggsdel Språk och kommunikation. Under året är 
scanningstillfällena en viktig del i att systematiskt följa upp och reflektera över sin egen 
praktik.

Huvudmannen ser att pedagogers medvetenhet om sitt språkutvecklande arbetssätt, 
sin förståelse och kompetens har gett effekt. 

I huvudmannens kartläggningar tillsammans med ledningsgrupperna av det 
språkutvecklande arbetet framkommer det att arbetet gett engagemang, förändrad 
praktik och förändrade miljöer. 

Sammanställningen av kartläggningen visar att språkarbetet lett till följande 
prioriterade områden: 

Engagemang

• stolta pedagoger, vet varför man gör saker

• engagemang, intresse och glädje i att arbeta med språket

• ett reflekterande arbetssätt kring språk

• kunskap och samsyn som spridit sig till alla pedagoger

• större medvetenhet kring språk och normer

• uppskattat utbildningar.
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Förändrad praktik

• märker att barns berättelser blir lyssnade på

• upplever skillnad på barns språk

• upplever att barn oftare väljer att läsa

• kan se att pedagoger har utvecklat sin läspraktik – läser oftare, fler genrer

• ser mer kontakt med biblioteken

• ser att rekvisita och teater används mer

• pedagoger har tagit reda på vilka språk som finns representerade i grupperna

• börjat tänka och prata kring hur språk är kopplat till makt och aktörskap.

Förändrade miljöer

• fler läsplatser, läshörnor, läsmiljöer på förskolorna

• fler bibliotek och kapprumsbibliotek på förskolorna

• ser fler bilder, tecken och texter på väggarna

• ser fler mötesplatser och generellt mer språkrika miljöer.

I analysen av det språkutvecklande arbetet kan huvudmannen konstatera att 
samarbetet med Skolverket i ”Nyanländas lärande” har gett effekter på utbildningens 
kvalitet och medarbetarnas kompetens med ett förändrat arbetssätt och därigenom en 
ökad måluppfyllelse inom målområdet Språk och kommunikation. 

Huvudmannens kartläggning visar att det finns strategier som varit framgångsrika för 
att utveckla det språkutvecklande arbetet. Strategierna som lyfts fram i huvudmannens 
kartläggningar tillsammans med ledningsgrupperna är:

• fokus i ett språkplansområde

• prioritera, det vill säga välja och välja bort 

• mål och aktiviteter parallellt

• arbeta systematiskt

• arbeta långsiktigt 

• tydliga grundstrukturer i verksamheten

• god organisation med möten

• mötesplatser och forum för reflektion

• arbetat på kulturen i arbetsgruppen, skapat ett reflekterande sammanhang

• en ledningsgrupp med pedagoger som bär och leder arbetet på förskolorna

• det man tänkt och sagt genomförs 
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• alla hör samma saker, utbildningar för alla

• genomskinlig process, starkt gemensamt arbete, stötta varandra

• tydliga förväntningar, börjat i något som är lätt att förstå och byggt vidare på det

• vardagsnära exempel, alla pedagoger måste äga förståelsen

• tydligt hur allt hänger ihop

• parallellt arbete med professionen – att vara seriös och trygg i sin roll och vilja lära sig

• arbeta med kompetensutveckling kring språket på flera sätt parallellt

• arbetslagets kvalitetsscanning, språkplans arbete och gemensamma studiedagar som 
gett gemensam begreppsbank i kommunen

• inventeringar som gjort att verksamheten synliggjort sina styrkor och 
utvecklingsområden 

• workshop och konkreta aktiviteter kopplat till språkutveckling

• reflektera tillsammans i arbetslaget och i nätverk, pedagogiska forum och 
förskollärargrupper utifrån dokumentation och litteratur. 

I huvudmannens analys av det språkutvecklande arbetets strategier blir det tydligt 
att det finns organisatoriska faktorer som varit gynnsamma och som kan bli viktiga i 
fortsatt utvecklingsarbete både på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Exempelvis 
kan strategier såsom att ha fokusområden som verksamheten prioriterar långsiktigt 
vara framgångsrikt. 

4.1.3.2 Förskolebibliotek

Bakgrund
Hösten 2019 påbörjades arbetet med att starta minst ett förskolebibliotek på varje 
förskoleområde. Förskolebiblioteken syftar till att stärka språkutvecklingen hos barnen 
genom att alla barn ska få tillgång till litteratur och läsning samt att pedagogerna 
medvetet ska använda sig av litteratur och lässtrategier i sin undervisning. 

Resultat 
Från hösten 2019 till och med våren 2022 har sju av tolv förskoleområden startat 
förskolebibliotek. Ett förskolebibliotek är en plats eller ett rum på förskolan som är 
avsatt för ändamålet. Förskolebiblioteket har litteratur på ett flertal olika språk och 
litteraturen är av många olika genrers. Barn och pedagoger lånar böcker från sitt 
förskolebibliotek till sin avdelning. Förutom förskolebiblioteket har varje avdelning 
skapat och inrett en specifik plats för läsning. En förskoleområden består av två till tre 
förskolor och leds av en rektor. 
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Analys
Huvudmannen kan i sin analys se att förskolebiblioteken har bidragit till ett ökat 
intresse för böcker och läsning hos barn i alla åldrar. Barnen har fått en stärkt 
relation till böcker då de används i didaktiska sammanhang i större utsträckning än 
tidigare. Innehåll och samtal om böcker och läsning påverkar barnens undersökande 
förmåga och ger pedagogerna återkoppling som gör att undervisningen utvecklas. 
Pedagogerna medvetandegör den språkliga aspekten på undervisningen kring litteratur 
och kommunikation mer medvetet och tydligt och användandet av nya och varierade 
begrepp i undervisningen har ökat. 

Utifrån uppbyggnaden av förskolebiblioteken och den fortbildning som ingår kan 
huvudmannen konstatera att det blivit ett ökat kunnande hos pedagogerna. Arbetet 
med att starta förskolebibliotek hänger tätt samman med samarbetet med Skolverket 
i Nyanländas lärande och det språkutvecklande arbetet som skett med fortbildning av 
pedagoger och utvecklande av förskolornas språkmiljöer. 

Under hösten 2021 startades förskolebibliotek på förskolorna Silverskatten, Växthuset, 
Odensala och Skepptuna. Under våren 2022 har förskolebiblioteken på förskolorna 
Brage, Ymer och Delfinen, Edda och Ragna, och Nyborgen och Maskrosen startat. 

Processen från att inleda arbetet med rektor, pedagogista och läsombud på varje 
förskoleenhet och organisera för att alla pedagoger på förskolan blir delaktiga i 
förskolebiblioteket tar olika lång tid beroende på hur många avdelningar förskolan har. 

Brage, Ymer och Delfinens förskolor som ligger centralt i Valsta samarbetar med 
folkbiblioteket i en nationell satsning som kallas Bokstart. Bokstart vänder sig 
till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera 
språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa 
med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på 
samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag 
att arbeta med små barns språkutveckling.

Inom ramen för uppstart av förskolebibliotek har ett nätverk för alla läsombud 
startas. Varje förskola har minst ett läsombud som har ett extra ansvar för biblioteken 
och synliggörandet av litteratur och läsning på förskolan. I nätverket ingår förutom 
läsombuden som är pedagoger på förskolorna även projektledaren för införandet av 
förskolebiblioteken och barnboksbibliotekarierna på Sigtuna kommuns folkbibliotek. 

38 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Förskola



Vid varannan träff  leder projektledaren för förskolebibliotekens införande nätverket 
och varannan träff  leder en barnboksbibliotekarie nätverket. 

Huvudmannen ser samarbetet med folkbiblioteket som ytterligare en styrka och 
framgångsfaktor för att utveckla arbetet med litteratur och läsning. 

Under hösten 2022 kommer fem nya bibliotek att starta på förskolorna: Orion, 
Saturnus, Raketen, Aspbacken och Märstadal. Under 2023 planerar huvudmannen att 
starta förskolebibliotek på de förskolor som återstår. Det är förskolorna Norrbacka 
och Skutan, Tallholma, Björken och Söderbrinken, Tingvalla, Ärlingheden och 
Vallmon, och Karusellens, Hällsbo och Ängsbo.

4.1.3.3 Förändrat arbetssätt med barn- och elevhälsan

Bakgrund
Den del av barn- och elevhälsan som är riktad mot förskolan kallas förskoleteamet och 
har fram till hösten 2022 varit centralt organiserad och haft sina arbetsplatser centralt. 
Huvudmannen har i sitt systematiska kvalitetsarbete sett ett behov av att knyta 
förskoleteamets kompetenser närmare verksamheten. I den nödvändiga förändringen 
av arbetssätt och arbetsformer har det varit viktigt för huvudmannen att behålla de 
fördelar som en centralt organiserad barnhälsa innebär i form av kollegialt lärande, 
yrkesspecifik fortbildning och gemensam ledning.

Resultat
Huvudmannen har sett ett behov av att fortsätta ha ett centralt organiserat förskole-
team för specialpedagoger under gemensam ledning men med sin arbetsplats på 
respektive förskola. Specialpedagogens roll är att samarbeta nära med två till tre 
rektorer och ingå i förskoleområdets ledningsorganisation och säkra ett nära stöd till 
barn och pedagoger. För att detta arbetssätt ska vara möjligt har teamet utökats till 
fem specialpedagoger.

De fristående förskolorna använder sig av en uppdragsblankett och de ärenden 
som inkommer från de fristående förskolorna till förskoleteamet fördelas mellan 
specialpedagogerna utifrån en närhetsprincip. Det vill säga att den specialpedagog som 
har sin förskoleplacering närmast den fristående förskolan som behöver stöd tar det 
uppdraget. 

Analys 
Efter en extern genomlysning av barn och elevhälsan 2019 påbörjades ett utvecklings-
arbete kring barnhälsans organisation.

Huvudmannen kunde i sin analys konstatera att med dåvarande organisation där 
förskolor vid behov av stöd skickade in en uppdragsblankett till barnhälsan som 
behandlades centralt och där uppdrag därefter fördelades mellan specialpedagogerna 
var en tidskrävande process. Det tog lång tid från att en pedagog eller ett arbetslag 
identifierade behov av stöd från specialpedagog tills stödet fanns tillgängligt. Även 
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återkoppling tillbaka till förskolorna och rektor från specialpedagog upplevdes 
otillfredsställande.

Huvudmannen kunde efter samtal med rektorer i förskolan och barnhälsans special-
pedagoger få en samstämmig bild av professionerna att det fanns behov av förändrade 
arbetssätt så att specialpedagogernas kompetens kunde komma fler barn tillgodo.

För att nå önskad effekt av barnhälsans arbete behöver specialpedagogerna vara 
placerade nära förskolans organisation och förutom att i vardagen arbeta nära barnen 
och pedagogerna framförde rektorer och specialpedagoger att barnhälsan även 
organisatoriskt behöver vara nära ledningen på förskolorna för att vara en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

För att barnhälsans medarbetare ska få utvecklas i sin specialpedagogiska 
profession såg huvudmannen i sin analys att en framgångsfaktor är att barnhälsans 
specialpedagoger ingår i en centralt samlad barn och elevhälsa under ett ledarskap. 
Nätverk för kunskapsutveckling inom den specialpedagogiska professionen och 
mellan olika professioner på barn och elevhälsan kan då organiseras på ett effektivt 
sätt och riktad fortbildning och arbetsplatsträffar möjliggörs. Att barnhälsans 
specialpedagoger hålls ihop i olika former samtidigt som de arbetar nära barnen 
och pedagogerna kan vara en garant för en mer likvärdig förskola. Huvudmannen 
konstaterar vidare att en barnhälsa med lokalt placerade specialpedagoger som arbetar 
nära förskolorna kräver en tydlig ledningsorganisation på varje rektorsområde och ett 
nära samarbete mellan de olika rektorerna.

Under året har en stödmodul för att dokumentera insatser och handlingsplaner för 
barn med behov av särskilt stöd i lärplattformen Unikum provats av en förskola som 
varit pilotanvändare. Huvudmannen utsåg ett rektorsområde med tre förskolor som 
tillsammans med en specialpedagog från förskoleteamet på barnhälsan har arbetat 
i Unikums stödmodul. Resultaten av piloten har visat att stödmodulen kommer att 
underlätta dokumentationen av handlingsplaner för de barn som behöver extra stöd. 
Stödmodulen underlättar även uppföljningen av handlingsplanerna och tydliggör 
förskolans arbete med exempelvis förändringar i undervisningen, pedagogers 
förhållningssätt och pedagogiska miljöer i kommunikationen med vårdnadshavarna. 
Huvudmannen har efter avslutad pilot beslutat att stödmodulen ska användas till 
samtliga barn med behov av särskilt stöd. 
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4.1.3.4 Utveckling av organisation – Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)  
– kvalitetsår och strukturella förutsättningar

Resultat
Förskolans kvalitetsår har förändrats och tidigarelagts för att matcha förskolans 
pedagogiska år. Mallen i kvalitetsredovisningen har förtydligats och mallen för 
arbetsplanen har förändrats där kvalitetsscanningens läroplansrubriker blir kopplade 
till styrkedjans olika mål. 

SKA-årshjul förskola 2022 / 2023

Januari 2023
• Scanningsresultat inskrivet 9/1

Februari 2023
• gemensam Studiedag 6/2
• Kvalitetsdag gemensam med grundskolan 7/2 
• Löneöversyn 20/2 – 15/3

Mars 2023
• Löneöversyn 20/2 – 15/3 

April 2023
• Genomföra föräldrarenkäten

Maj 2023
• Scanning
• Resultat föräldrarenkäten
• Rektorsmöte: Genomgång SKA/Stratsys

Juni 2022 /2023
• Kvalitetsdag 7/6 
• Scanningsresultat inskrivet 3/6-22 och 2/6-23 
• Huvudmannens sammanfattning av läsåret 

Augusti 2022
• Arbetsplan klar 5/8
• Kvalitetsdialoger 15/8 – 9/9

September 2022
• Kvalitetsdialoger 15/8 – 9/9
• Medarbetarsamtalen 26/9 – 28/10
• Huvudmannens kvalitetsredovisning

November 2022
• Scanning 

December 2022
• Scanning
• Handlingsplan medarbetarundersökning 

klar i SAM 31/12 

Juli 2022
• Kvalitetsredovisning klar 1/7

Oktober 2022
• Medarbetarsamtalen 26/9 – 28/10
• Huvudmannens 

kvalitetsredovisning
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Analys
För två år sedan identifierade huvudmannen brister i enheternas systematiska 
kvalitetsarbete. I huvudmannens analyser blev det tydligt att kvalitetsarbetet på 
enheterna, deras analyser av resultat på ledningsnivå inte fullt ut kunde utläsas i 
Sigtuna kommuns stöd- och ledningssystem Stratsys. Därmed saknade huvudmannen 
underlag för dennes övergripande kvalitetsarbete. 

Huvudmannens struktur med ett kvalitetsår, en gemensam kvalitetsdag för förskola 
och grundskolas ledningsgrupper i augusti med bearbetning av resultat och 
upprättande av kommande läsårs arbetsplan, var för sent på året för enheterna. När 
förskolor arbetar med ett projekterande arbetssätt för att nå läroplanens intentioner, 
som förskolorna i Sigtuna kommun gör, behöver analyserna av resultaten och målen 
för kommande läsår vara klara innan höstterminens påbörjas det vill säga efter 
sommarens semesterperiod.

Huvudmannen identifierade att rektor i stället för att dokumentera i Stratsys många 
gånger skapade lokala dokument för analyser och utvecklingsområden och även lokala 
mallar för arbetsplanen. Därmed var resultat, analys och utvecklingsområden för varje 
enhet omöjliga att se för huvudmannen. 

När huvudmannen identifierat vad i kvalitetsarbetets strukturer som försvårat för 
enheterna har kvalitetsåret skruvats tillbaka och kvalitetssystemet Stratsys är riggat för 
kvalitetsredovisningar med mallar för resultat, analys och utvecklingsområden redan i 
april månad och enheternas arbetsplaner för kommande läsår är klara senast i mitten 
av juli. 

Även underlaget, mallar i Stratsys, till kvalitetsredovisning och arbetsplan har setts över 
och fått en tydlig koppling genom hela styrkedjan. 

Huvudmannen har genomfört en översyn och utvecklat både organisationen och de 
strukturella förutsättningarna för ett gott kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet framöver 
kommer huvudmannen att ha ett extra fokus på att alla arbetslag på enheterna är med 
i resultatanalysarbetet och att kvalitetsredovisning och arbetsplan är implementerad i 
hela arbetsgruppen på enheten. 

Fortsatt kommer huvudmannen under läsåret att arbeta med rektorerna i att utveckla 
analysen i det systematiska kvalitetsarbetet.

En framgångsfaktor som huvudmannen har identifierat är att kvalitetsdialoger 
mellan huvudmannen och enheternas ledningsgrupper där rektor ingår förläggs 
tidigt på höstterminen. Det finns ett behov på enheterna att kvalitetsdialogerna ger 
återkoppling på innehållet i enheternas kvalitetsredovisning inför färdigställande av 
arbetsplanen för kommande läsår.
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4.2 Barn känner trivsel, trygghet och studiero

4.2.1 Samtliga barn ska vara trygga i förskolan

4.2.1.1 Resultat – Förskolans arbete med normer och värden

Genomsnittsresultat av kommunala förskolors kvalitet och måluppfyllelse 
över tid inom målområdet normer och värden, de senaste fyra åren 
Efterföljande diagram visar skanningsresultat på aggregerad nivå för vårterminerna 
från 2019 och fram till vårterminen 2022 inom målområdet normer och värden. 

Redovisning av kommunala förskolors resultat per målområde

2,1
2,2 2,2

2,3
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2

3

4

Normer och värden

Scanning VT 2019 Scanning VT 2020 Scanning VT 2021 Scanning VT 2022
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Resultat av varje förskolas kvalitet och måluppfyllelse senaste två år inom 
målområdet Normer och värden

Efterföljande diagram visar skanningsresultat för vårterminen 2021 och vårterminen 
2022 per förskola och målområdet normer och värden. Siffran i parentesen efter 
förskolans namn visar hur många arbetslag som finns på respektive förskola och 
som har genomfört skanningen. Stapeln visar spridningen av skanningsresultat inom 
förskolan, det vill säga från det lägsta skanningsresultat till det högsta skannings-
resultatet av alla arbetslag. Pricken i stapeln visar medelvärdet för respektive förskola. 
Om alla arbetslag inom en förskola har skannat sig till samma nivå finns ingen stapel 
utan endast en prick.

Redovisning av kommunala förskolors resultat inom målområdet Normer och 
värden
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Resultat

Föräldraenkät ”Mitt barn känner sig tryggt i förskolan” – Kommunal huvudman 
jämfört över tid *
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* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022

Föräldraenkät ”Mitt barn känner sig tryggt i förskolan” – Samtliga huvudmän 
per förskola.
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4.2.1.2 Analys målområde Normer och värden

På aggregerad nivå har resultatet av förskolornas kvalitesscanning inom målområdet 
”Normer och värden” ökat. 

Huvudmannen organiserade en studiedag för samtliga förskolor där innehållet var 
centrala språkplanens fjärde kapitel ”Kulturell identitet, demokrati och mångfald”. 
Varje arbetslag gjorde en inventering av sin gemensamma förståelse, arbetssätt och 
organisation för vilka normer och värden som utbildningen vilar på. 

Studiedagen gav en ökad medvetenhet och ett fortsatt arbete på förskoleområdena 
vilket huvudmannen kan se i analysen av scanningsresultaten. Huvudmannen 
konstaterar att när en förskola har tydliga målformuleringar och arbetar systematiskt 
med dessa höjs kompetensen hos medarbetare och kvaliteten i undervisningen 
utvecklas. 

Huvudmannen reviderade kvalitetsscanningsverktyget inför föregående läsår. En del 
av revideringen bestod i att arbetet mot diskriminering och kränkning tydliggjordes 
och blev systematiserat. I och med detta arbetar nu arbetslagen aktivt med 
värdegrundsarbetet och följer upp arbetet kontinuerligt. 

Huvudmannen kan i sin analys av förskolornas kvalitetsredovisningar se att det är 
framgångsrikt när förskoleenheten arbetar aktivt med att främja likabehandling i det 
vardagliga värdegrundsarbetet och att detta och kontinuerligt följs upp. 

Analys föräldraenkät
Resultatet i frågan ”Mitt barn känner sig trygg i förskolan” i föräldraenkäten har ökat 
sedan föregående år och andelen vet ej svar är endast en procent. 

Under målområdet ”Normer och värden” i förskolans läroplan finns riktlinjer att 
förskollärare ansvarar för att 

• barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde

• tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar

• aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter 
till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet

• utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Huvudmannen kan i sin analys av förskolornas kvalitetsredovisningar se att det är 
framgångsrikt när förskoleområdet har fokus på förskolans värdegrundsuppdrag i det 
vardagliga arbetet och att detta kontinuerligt följs upp. Huvudmannen ser också att det 
är skillnad på förskoleområden som har särskilt fokus på uppdraget och de som inte har 
det fokuset. I de förskolor som har fokus på värdegrundsuppdraget har pedagogerna 
blivit skickliga på att beskriva detta arbete för vårdnadshavare i det dagliga samtalet och 
i övrig kommunikation såsom exempelvis i månadsbrev och utvecklingssamtal. 
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4.2.2 Föräldrar är nöjda med sin förskola

4.2.2.1 Resultat

Upplevd kvalitet
Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har 
besvarats på en 10-gradig skala som därefter beräknats till ett övergripande mått på 
nöjdheten baserat på en sammanvägning av dessa tre frågor, indexerat till ett värde 
mellan 0 och 100.

”NKI – Övergripande betyg” – Kommunal huvudman jämfört över tid*
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* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022

47 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Förskola



”NKI – Övergripande betyg” –Samtliga huvudmän 2022
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4.2.2.2 Analys

NKI har ökat. Huvudmannen tolkar det i sin analys som att den medvetna strategin 
på kompetenshöjande arbete med ett särskilt fokus på ett språkutvecklande 
förhållningssätt ökar kvaliteten i våra förskolor. I och med att pedagoger får utvecklas 
och stärka sin profession blir de också skickliga på att beskriva detta arbete för 
vårdnadshavare i det dagliga samtalet och i övrig kommunikation såsom exempelvis i 
månadsbrev och utvecklingssamtal. 

Huvudmannen har identifierat att det är stor skillnad i resultat mellan de förskolor 
som har ett högt NKI och de som har ett lågt. Därmed behöver huvudmannen under 
kommande läsår intensifiera arbetet med öka likvärdigheten mellan förskolorna och 
den utbildning som bedrivs genom att arbeta med bland annat ledarskap på flera 
olika nivåer. Rektors ledarskap som ledare för en målstyrd organisation, pedagogistas 
ledar skap i utvärdering och utveckling av verksamheten och förskollärares ledarskap 
i arbets laget utifrån läroplansuppdraget. Att utveckla arbetet med lärplattformen 
Unikum för kommunikation med vårdnadshavare kan ytterligare stärka likvärdheten 
mellan förskolorna. 

4.2.3 Resultat: Medarbetare

Sigtuna kommun: Förskolans medarbetarindikatorer

Indikator Utfall 
2018/2019

Utfall 
2019/2020

Utfall 
2020/2021

Utfall 
2021/2022

Andelen (%) heltidstjänster 
med förskollärarleg, riket*

40 40 41 40

Andelen (%) heltidstjänster 
med förskollärarleg., 
samtliga huvudmän*

23 23 23 25

Andelen (%) heltidstjänster 
med förskollärarleg., 
kommunal regi*

25 24 24 26

Andelen (%) heltidstjänster 
med förskollärarleg., 
enskild regi*

19 20 18 21

Hållbart medarbetar- 
engagemang (HME), 
förskolor kommunal regi**

82 81 84 Resultat nov

Hållbart medarbetar- 
engagemang (HME), 
Sigtuna kommun 
totalindex**

77 79 81 Resultat nov

* Källa Skolverket 

** Källa Sigtuna kommun – Medarbetarundersökning 
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4.2.4 Förskolans medarbetarindikatorer

Andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation har ökat med två procentenheter 
under 2021/2022 jämfört med 2020/2021, för kommunens samtliga förskolor. 
Jämfört med riket ligger Sigtuna kommun lägre i ”andelen heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation”. För förskolor inom Sigtuna kommun med kommunal 
huvudman har ”andelen heltidstjänster med förskollärarlegitimation” ökat två 
procentenheter till 26 och bland förskolor med enskild huvudman har andelen också 
ökat till 21. 

Bristen på legitimerade förskollärare är stor i hela Sverige. Flera insatser pågår med 
att stärka arbetsgivarvarumärket där förskollärare ingår som en målgrupp. Insatserna 
syftar till att underlätta arbetet med att rekrytera och behålla legitimerade förskollärare. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i Sigtuna kommuns årliga medarbetar-
undersökning som genomförs varje höst. Totalindex för HME har ökat under år 2021 
jämfört med 2020 års resultat, från 81 till 84. Förskolans totala HME-index ligger 
över resultatet för alla medarbetare i kommunen. Med utgångspunkt från den av 
huvudmannen framtagna arbetsmiljörapporten riktas det resurser och insatser för att 
förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.
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5. Mål för förskolan 2022/2023
Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) i Sigtuna Kommuns 
kvalitetsscanningsverktyg inom området språk och kommunikation.

• På en aggregerad nivå ska förskolorna nå nivå 2,5 i Sigtuna kommuns 
kvalitetsscanningsverktyg inom målområdet språk och kommunikation.

• Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) i scanningsverktyget 
inom området uppföljning, utvärdering och utveckling.

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) i scanningsverktyget 
inom området normer och värden.

• Samtliga förskolor ska nå lägst grundläggande nivå (nivå 2) i scanningsverktyget 
inom området förskola och hem.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker att det är 
meningsfullt att gå till jobbet.

• Andelen legitimerade förskollärare ökar så att varje avdelning har minst en 
legitimerad förskollärare.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.
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6. Sammanfattning av huvud-
mannens planerade insatser 
2022/2023

6.1 Mål 1 – Alla barn och elever når högre 
resultat

• Huvudmannen har fortsatt fokus på likvärdig utbildning. Detta sker genom 
vetenskapliga teamets arbete och ett samarbete i pedagogistagruppen med Lena 
Aronsson lektor vid Stockholms universitet. Vetenskapliga teamet är en politisk 
satsning kopplat till handlingsplanen för ”Likvärdig förskola och grundskola”. 
Teamet består av en pedagogista från förskolan, fyra förstelärare från grundskolan 
och en docent från Uppsala universitet. 

• Huvudmannen intensifierar arbetet med lärplattformen Unikum och utvecklar 
innehållet i lärloggarna för att följa upp varje enskilt barns utveckling och lärande.

• Huvudmannen kommer tillsammans med rektorerna att fördjupa analysarbetet i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

• Huvudmannen kommer fortsätta att utveckla förskolebibliotek på fler förskolor 
med hjälp av statsbidraget för språkutveckling.

• Huvudmannen ska fortsätta att prioritera och utveckla SigVända som stödjer 
förskolornas hållbarhetsarbete och även utveckla SigVända som mötesplats för 
utbildning. Insatsen finansieras av statsbidraget ”Kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskolan”.

• Huvudmannen ska fortsätta att prioritera utvecklingsledare för att stödja 
förskolornas lärandeuppdrag och utveckla arbetet med likvärdig förskola. Insatsen 
finansieras av statsbidraget ”Kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan”.

6.2 Mål 2 – Barn och elever känner trivsel, 
trygghet och studiero

• Huvudmannen kommer tillsammans med individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
fortsätta att utbilda personalen i förskolorna i våldsprevention. 

• Huvudmannen ska säkerställa att barns introduktionsamtal, utvecklingssamtal och 
underlag för övergång till grundskolan dokumenteras i Unikum.
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6.3 Mål 3 – Engagerade medarbetare med 
rätt kompetens

• Huvudmannen fortsätter satsningen på att höja förskollärartätheten. 

• Huvudmannen fortsätter i partnersamarbetet med Uppsala universitet och fortsätter 
samarbetet med Stockholms universitet med verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). De flesta förskolor fortsätter att ingå i samarbeten antingen med Uppsala 
universitet eller med Stockholms universitet.

• Huvudmannen organiserar en fördjupningsutbildning för förskollärare med fokus 
på förmågor och färdigheter i didaktiska sammanhang – att utveckla och utmana 
undervisningen i förskolans verksamhet.

• Huvudmannen fortsätter att organisera ett fortbildningsprogram för förskolorna i 
Sigtuna kommun.

• Huvudmannen fördjupar i rektors och pedagogistagruppen arbetet med Sigtuna 
kommuns pedagogiska plattform 1–16 år.
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7. Förutsättningar

7.1 Kommunala och fristående grundskolor

Kommunala grundskolor 2021/2022

Kommunala skolor Antal elever *

Centralskolan årskurs F–9 525

Eddaskolan årskurs F–4 279

Ekillaskolan årskurs 7–9 421

Galaxskolan årskurs F–6 326

Norrbackaskolan årskurs F–6 329

Odensala skola årskurs F–6 147

Råbergsskolan årskurs F–6 242

S:t Olofs skola årskurs 7–9 388

S:t Pers skola årskurs F–6 326

S:ta Gertruds skola årskurs F–6 298

Sagaskolan årskurs F–6 378

Skepptuna skola årskurs F–6 91

Steningehöjdens skola årskurs F–9 510

Sätunaskolan årskurs F–6 338

Tingvallaskolan årskurs F–6 242

Totalt 4840

* Antal elever fastställt 2022-03-31.

Fristående grundskolor 2021/2022

Fristående skolor Antal elever *

Josefinaskolan, grundskola 208

Sigtunaskolan hum. läroverket, gr 201

Skolan Bergius 195

Väringaskolan 223

Internationella engelska skolan 499

Totalt 1326

* Antal elever fastställt 2022-03-31.
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7.2 Socioekonomiskt index
Huvudmannen använder sig av ett socioekonomiskt index som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har tagit fram. Denna modell beskriver elevers förutsättningar 
utifrån socioekonomiska faktorer. Indexet avser om eleven uppnått behörighet till 
gymnasieskolan eller inte (behörighet till yrkesprogram). För att uppnå behörighet 
krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik 
och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Modellen använder följande variabler: 

• vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

• året när eleven invandrade till Sverige 

• vårdnadshavarnas inkomst 

• elevens kön 

• ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 

• om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavarna 

• antal syskon som är folkbokförda i hemmet 

• socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

En huvudman eller skolenhet med en lägre andel elever som riskerar att inte uppnå 
gymnasiebehörighet än genomsnittet i riket får ett index lägre än 100 och en 
huvudman eller skolenhet med en större beräknad andel som riskerar att inte klara 
målen får ett index som är högre än 100.

De kommunala grundskolorna som har högst socioekonomiskt index är 
Tingvallaskolan (230), Ekillaskolan (226) och Sagaskolan (215). Friskolorna i 
kommunen har generellt fortsatt ett lägre socioekonomiskt index än de kommunala 
skolorna: Sigtuna Humanistiska Läroverk (42), Väringaskolan (47) och Bergius (68). 
Josefinaskolan har ett något högre värde (91) men fortfarande under rikssnittet 100. 

Sigtuna kommuns grundsärskola saknar ett värde för läsåret 2021–2022 i SCB:s statistik.
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Utifrån ett medelvärde för kommunal huvudman blir index 137 och beräknad 
andel obehöriga 18 procent (föregående år var motsvarande siffror 128 och 
17 procent). Med andra ord är en uppskattad gymnasiebehörighet enligt SCB:s 
statistik för kommunal huvudman 82 procent läsåret 2021. Utifrån detta perspektiv 
ligger huvudmannen över snittet då gymnasiebehörigheten var 85 procent efter 
sommarskola.

Huvudmannen kan fortsatt notera att det socioekonomiska indexet generellt ökar på 
de kommunala grundskolorna över tid. Inom de kommunala grundskolorna finns det 
fler utmanande elever som generellt behöver mer stöd än i jämförelse med rikssnittet. 
De skolor som redan tidigare hade ett högt index har ökat ytterligare. Exempelvis ökar 
Ekillaskolan från 206 till 226 och Tingvallaskolan från 218 till 230. Huvudmannen 
behöver fortsatt arbeta kompensatoriskt för att öka dessa elevers möjlighet att nå 
gymnasiebehörighet. Huvudmannen ser att ett långsiktigt kompensatoriskt stöd 
behöver sättas in redan i årskurs 7, i stället för att avvakta till årskurs 9, som är 
tendensen nu. Det kan handla om exempelvis ett tidigt och mer aktivt uppsökande 
arbete beträffande elever med hög frånvaro. 
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Index 20/21 Index 21/22

Skolornas olika förutsättningar visar på vikten av att huvudmannen fortsätter att 
stödja skolorna i sitt analysarbete för att identifiera de mest effektiva insatserna. 
Detta kan exempelvis vara att utöka den lokala elevhälsan, stöd i att arbeta med en 
språk- och kunskapsutvecklande undervisning, transspråkande i klassrummet, att 
utveckla undervisningen i svenska som andraspråk, stärka skolbiblioteksverksamheten 
och utöka användningen av studiehandledning på modersmål. Vidare behöver 
huvudmannen se över organisationen och mottagandet av nyanlända elever. 
Huvudmannen arbetar fortsatt för att skapa förutsättningar för fler skolor att tar emot 
nyanlända elever. I synnerhet gäller detta elever i årskurs 7–9, där Ekillaskolan i dag tar 
emot majoriteten av kommunens nyanlända elever i dessa årskurser.

7.3 Kvalitetsarbete i grundskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i grundskolan utifrån läroplanens kunskaps-
uppdrag och värdegrundsuppdrag. Utöver det utvärderas den upplevda kvaliteten. 

7.3.1 Kunskapsuppdraget

På huvudmannanivå följer vi upp kunskapsresultaten två gånger under läsåret: vid 
höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid läsårets slut dokumenterar skolan 
varje elevs kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Resultaten analyseras både på 
huvudmanna-och skolnivå och utifrån slutsatserna planeras för vidare insatser, både på 
lokal och central nivå. Efter läsårets slut gör huvudmannen en större sammanställning 
av samtliga enheters resultat. Den innehåller en sammanställning av andelen som 
har nått kravnivån för godtagbara kunskaper i årskurs 3 och för betyg i årskurs 6–9. 
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Sammanställningarna analyseras för att sedan dokumenteras i både enhetens och 
huvudmannens kvalitetsredovisning. Huvudmannen följer även upp behörigheten 
till vidare studier samt meritvärden. Både skolorna och huvudmannen analyserar 
sammanställningarna för att både skolorna och huvudmannen ska kunna arbeta vidare 
med ständiga förbättringar. I mitten av varje höst görs en kvalitetsredovisning på 
varje skolenhet och på huvudmannanivå. När den officiella statistiken publiceras av 
Skolverket sammanställs resultaten från de nationella proven, och korrelationen mellan 
resultaten i nationella prov och betyg följs upp. 

7.3.2 Värdegrundsuppdraget

Enkätundersökningarna ger två gånger per år en indikation på hur elever och 
vårdnadshavare upplever kvaliteten i verksamheten och kvaliteten i lärmiljön, 
till exempel möjlighet till inflytande och upplevelsen av trygghet. Enkäterna ger 
även indikationer på hur huvudmannen och enheterna kan utveckla kvaliteten 
i verksamheten utifrån lagstadgade dokument, till exempel skolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling. Samtliga skolor har kvalitetsdialoger varje 
termin tillsammans med den ansvariga chefen på förvaltningen och utvecklingsledare. 
Syftet med dialogerna är att följa hur arbetet med skolans arbetsplan fortskrider samt 
att ha gemensamma dialoger om fortsatta utvecklingsbehov, både i skolan och på 
fritidshemmet och på huvudmannanivå. 

7.3.3 Upplevd kvalitet

Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad elever och deras vårdnadshavare är nöjda 
med skolan, vilket mäts årligen med hjälp av en enkätundersökning. Enkäten riktar 
sig till elever i årskurs 3, 5 och 8 och deras vårdnadshavare. Undersökningen ger en 
bild av hur elever och vårdnadshavare upplever verksamheten. Resultatet analyseras av 
enheterna och huvudmannen och för de områden där elever och vårdnadshavare inte 
är nöjda beslutas om åtgärder som ska vidtas.

7.4 Övergångar inom och mellan skolor
Övergången inom och mellan skolformer är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde 
i kommunen. Huvudmannen stödjer övergångsarbetet i form av nätverk, samverkan 
mellan verksamheter samt utvärdering och uppföljning av anvisningar. Särskilt fokus 
finns på att stärka övergångarna för elever i behov av särskilt stöd och nyanlända 
elever. Tidigare reviderade anvisningar för övergångar har därför sammanlänkats med 
andra utvecklingsprocesser, så som ”Nyanländas lärande” och ”En skola för alla”. 
Det finns ett fortsatt behov av att fokusera på elever som behöver särskilt stöd, då 
övergångar blir i synnerhet viktiga för dessa elevers kontinuitet och progression. En 
insats från huvudmannen för att stärka övergången för elever i behov av särskilt stöd 
har varit att utveckla övergångsanvisningar för elever som går i lokal flexverksamhet. 
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Huvudmannen behöver under nästkommande stadieövergång stödja skolorna i att 
följa dessa nya rutiner för att på ett synligare sätt fånga upp de elever som är i stort 
behov av stödinsatser i samband med övergången. Som ett led i övergångsarbetet 
kommer huvudmannen tydligare stödja skolor i analys av resultat som synliggör 
arbetet med tidiga insatser. Utifrån tidigare analyser ser huvudman ett mönster där 
insatser tenderar att sättas in mot slutskedet av ett stadie så som i årskurs 3, 6 och 9. I 
övergångsarbetet innebär detta att huvudmannen behöver rikta stöd mot skolor inom 
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för att öka skolors förmåga att tidigt fånga 
upp elevernas behov på gruppnivå och individnivå, för att säkerställa att övergången 
bygger på kontinuitet och sammanhang. 

När det gäller dokumentationsperspektivet i övergångsarbetet har huvudmannen 
utvecklat en mall för övergången mellan förskola och förskoleklass och integrerat 
den i lärplattformen Unikum. Dokumentation gällande stödinsatser på förskolan har 
förflyttats till en stödmodul som finns i den gemensamma lärplattformen. 

Den dokumentation som avser övergångar kan i och med detta integreras på ett 
naturligare sätt i en förskola och skolas ordinarie arbete med utvärdering och 
uppföljning. Huvudmannen leder utvecklingsarbetet för övergången från förskola 
till förskoleklass i form av pedagogiska nätverk. Syftet med nätverken är att stärka 
läroplansuppdraget avseende övergången utifrån elevernas progression, kontinuitet 
och sammanhang i skolgången. 

När det gäller övergången från årskurs 9 till gymnasiet fortsätter samverkan med 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF). Det finns samarbetsytor 
på förvaltningsnivå som skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet med 
övergångar från årskurs 9 till gymnasiet (gymnasiet tillhör UAF). Som gemensam 
grund för samverkan ligger UAF:s reviderade rutin för övergångar från grundskolan 
till gymnasieskolan. De delar i rutinen som berör grundskolan kommer att tas 
in i grundskolornas och barn- och ungdomsförvaltningens årshjul och rutiner. 
Huvudmannen har prioriterat elevgruppen nyanlända i övergången årskurs 9 till 
introduktionsprogrammen på Arlandagymnasiet, där rektorer och studie- och 
yrkesvägledare har mötts mellan förvaltningarna. Särskilt fokus har lagts på att 
stödja dessa övergångar genom dialoger om elevernas behov samt genom att 
skapa förutsättningar för att den obligatoriska individuella studieplanen ska bli ett 
användbart kvalitativt dokument i övergången.
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8. Mål för grundskolan 2020/2021
Målområde 1: Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

• Samtliga skolor ska ha betygsresultat över riksgenomsnittet.

• Samtliga skolor ska ha positiva SALSA-värden.

• Samtliga elever ska ha behörighet till att gå vidare till gymnasieskolan.

Målområde 2: Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet.

• Samtliga elever ska uppleva möjlighet till studiero.

• Varje elev kan vara med att påverka undervisningen.

• Elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola. 

Målområde 3: Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet.

• Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

• Utöka antalet speciallärare/pedagoger med en per skola som har lågstadieklasser 
F–3.

• Frisknärvaro ökar och sjukfrånvaro sjunker.

61 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Grundskola



9. Sammanfattning av huvud-
mannens genomförda insatser 
2021/2022 i grundskolan

• På kvalitetsdialogerna i grundskolan har särskilt fokus legat på uppföljning av 
likvärdighet med avseende på kön och elevernas progression på gruppnivå under 
hela utbildningen. Dialogerna har också fokuserat på undervisningen i matematik, 
svenska och svenska som andraspråk. Huvudmannen har tillsammans med 
rektorsgruppen iakttagit att det finns ett behov av att utveckla både form och 
innehåll i kvalitetsdialogerna. 

• Huvudmannen har fortsatt att stödja implementering av vår nya organisation 
för särskilt stöd som går under namnet ”En skola för alla”. Alla kommunala 
grundskolor har startat, eller planerar att starta minst en flexenhet. Två 
resursenheter är i gång och uppstart av ytterligare en resursenhet, med fokus på 
språklig sårbarhet, är förberedd till höstterminen 2022. För att stödja skolornas 
arbete har flera rektorsmöten ägnats åt ”En skola för alla”. Barn- och elevhälsan 
har under läsåret byggt upp ett centralt utredningsstöd. Huvudmannen ser fortsatt 
behov av stödåtgärder för att utveckla skolornas flexenheter samt den inkluderande 
lärmiljön.

• En plan för implementering av Lgr22 i huvudmannens grundskolor har tagits 
fram tillsammans med rektorerna. Forskaren Anna Karlefjärd har genomfört 
en workshop med rektorerna och två föreläsningar riktade mot grundskolans 
alla lärare. Huvuddelen av implementeringen genomförs lokalt på skolorna och 
huvudmannen kommer att följa upp arbetet under läsåret 2022/2023. 

• Huvudmannen har fortsatt att stötta alla skolors skolbiblioteksutveckling i syfte 
att stärka likvärdigheten beträffande språk- och läsutveckling, vilket har lett till 
att samtliga skolor nu har ett skolbibliotek. Kompetensen har förstärkts genom 
att antalet utbildade skolbibliotekarier utökats från två till fyra. Huvudmannen 
presenterar löpande statistik för utlåning och utnyttjande av digitala resurser som 
analysunderlag att använda i skolornas kvalitetsarbete. 

• Samtliga skolor har sociala team/socialpedagoger och under läsåret har alla 
socialpedagoger deltagit i ett gemensamt nätverk för att öka likvärdigheten inom 
de gemensamma processerna. Genom nätverket har alla socialpedagoger fått 
kompetensutveckling i form av utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa - 
ungdom”. Under läsåret har sociala team som insats utvärderats. Utvärderingen 
visade bland annat att samverkan mellan socialpedagoger, skolledning och lokal 
elevhälsopersonal är av stor vikt för arbetets framgång. 
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• Huvudmannen har följt upp det fortsatta arbetet gällande våldsprevention Mentors 
in Violence Prevention (MVP) på två av kommunens högstadieskolor. MVP-arbetet 
har etablerats och vidareutvecklats på båda skolorna. Genom utbildning har den 
interna kompetensen stärkts. 

• Sju av Sigtuna kommuns skolor har deltagit enligt plan i det evidensbaserade 
föräldrastödsprogrammet ”Frisk skolstart” i samarbete med Karolinska Institutet. 
Programmet är utvecklat för områden med stora hälsobehov med syfte att främja 
barns hälsa och förebygga övervikt och fetma. Personalförändringar bland 
skolsköterskorna medför ett behov av att bevaka samt eventuellt justera insatsen. 

• Flertalet skolor har implementerat PAX, en modell för studiero och trygghet, 
och lärare som har arbetat med PAX upplever positiva effekter när det gäller 
trygghet och studiero. Huvudmannen har certifierad utbildare för Inkluderande 
beteendestöd i skolan (IBIS) men IBIS har inte varit aktiverat under detta läsår. 

• Huvudmannen har genomfört kompetensutveckling för samtliga rektorer inom 
grundskolan med fokus på formativt och distribuerat ledarskap. Kompetens-
utvecklingen syftade bland annat till att ge rektorer verktyg för att stärka lärares 
ledarskap i klassrummet. Underlag för arbetet har bestått av litteratur, workshop 
med forskaren Anna Karlefjärd och Skolverkets modulutbildning ”Leda 
förändring”. 

• För att stärka det vetenskapliga förhållningssättet etablerade huvudmannen ett 
samarbete med forskaren Anna Karlefjärd som är knuten till Karlstad universitet. 
Arbetet har bestått av två workshops med grundskolans rektorer kring rektors 
ledarskap samt två föreläsningar riktade till samtliga lärare i grundskolan med fokus 
på Lgr22. Dessutom har grundskolans ledningsgrupp fått stöd i den strategiska 
planeringen av revideringen av läroplanen.
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10. Elevhälsa
Ett systematiskt barn- och elevhälsoarbete är ett stöd i förskolornas och skolornas 
arbete med att ge varje barn och elev en tillgänglig och likvärdig utbildning. Sigtuna 
kommuns centrala barn- och elevhälsa och skolornas lokala elevhälsoteam fortsätter 
att utveckla samarbetet och samverkan kring detta. Det aktiva arbetet med att stärka 
och utveckla elevhälsans del av skolornas ordinarie systematiska kvalitetsarbete 
fortsätter.

Utifrån huvudmannens analys har ett behov av att förstärka den samlade elevhälsans 
arbete identifierats. Den samlade elevhälsans samlade professioner, den medicinska, 
den psykologiska, den psykosociala och den specialpedagogiska, behöver med 
ledning av rektor samverka utifrån den tvärprofessionella kompetensen för att gynna 
elevernas hälsa, trygghet och måluppfyllelse. En viktig del i elevhälsans uppdrag är 
att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Huvudmannen behöver fortsatt 
stödja skolor i arbetet med att integrera den samlade elevhälsan i de strukturella 
elevhälsoprocesserna där länken mellan elevhälsans insatser och undervisningen i 
klassrummet blir tydlig för pedagoger och elever. Ett utvecklingsarbete har initierats 
för att förstärka den samlade elevhälsans roll som en del av skolornas övergripande 
elevhälsoarbete. Detta arbete kommer att fortsätta under nästa läsår, bland annat inom 
ramen för ”En skola för alla”. 

I skolornas lokala kvalitetsarbete beskrivs ett fortsatt behov av att stärka analys 
utifrån sambandet mellan måluppfyllelse och genomförda insatser inom tillgängligt 
lärande, extra anpassningar och särskilt stöd. Som stöd för skolor i detta arbete har 
huvudmannen implementerat ett analysverktyg för kvartalsrapportering. Flera skolor 
beskriver att möjligheten till systematisk uppföljning mellan rektor, den samlade 
elevhälsan och pedagoger är en framgångsfaktor för insatser i arbetet med trygghet 
och måluppfyllelse, samt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Läsåret 2021/2022 implementerades arbetsmodellen, ”En skola för alla”, i syfte att 
skapa bättre förutsättningar att möta elever utifrån tillgängligt lärande, anpassningar 
och särskilt stöd. Utifrån forskning, omvärldsbevakning, styrdokument och skollagen 
har bärande pedagogiska principer tagits fram som grund för det fortsatta arbetet. 
Organisationen och anvisningarna för modellen revideras årligen utifrån utvärderingar 
och analyserade förbättringsområden. ”En skola för alla” är ett prioriterat område 
som kontinuerligt lyfts i forum som kvalitetsdagar, studiedagar och på grundskolans 
rektorsmöten. Under läsåret 2021/2022 har fokus legat på att implementera 
processerna kopplat till modellen, samt att stödja skolorna i uppbyggnad av lokal 
flexverksamhet. Alla grundskolor har implementerat lokal flexverksamhet. Nästa steg 
är att utveckla dessa vidare utifrån de kommunövergripande anvisningarna som en del 
av skolornas arbete med särskilt stöd. Huvudmannen kommer fortsätta leda arbetet 
med att utveckla lokal flexverksamhet, bland annat genom kommunövergripande 
specialpedagogiska nätverk och dialoger med grundskolans rektorer. 
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11. Skolbibliotek
Under 2021/2022 har skolbibliotekskompetensen höjts i kommunen. Sedan tidigare 
har Ekillaskolan och S:t Olofs skola varsin utbildad skolbibliotekarie. Därtill har 
Steningehöjden en bibliotekspedagog på halvtid. Inför läsåret anställdes en ny 
skolbibliotekarie till Centralskolan och rektor på Råbergsskolan anställde själv en 
skolbibliotekarie på 80 procent. Övriga skolor ska ha en skolbiblioteksansvarig lärare. 
Dock finns det stor spridning i hur mycket tid dessa har avsatt för uppdraget. 

Bokbeståndet på kommunens skolor fortsätter att öka även om fördelningen 
fortfarande är ojämn. Under 2021/2022 startades skolbibliotek på Centralskolan 
samt S:t Pers skola och därmed har samtliga skolor nu ett skolbibliotek. 
Utlåningsstatistiken skiljer sig mycket mellan enheter. Råbergskolans satsning på en 
organisation för skolbiblioteket samt anställande av en utbildad skolbibliotekarie 
har gett ett gott resultat. Centralskolan som tidigare haft svårt att organisera för 
skolbibliotek har etablerat en stabil och pedagogiskt integrerad verksamhet efter 
att ha anställt en utbildad skolbibliotekarie. Odensala skola och Sätunaskolan 
har båda haft ett genomtänkt utvecklingsarbete under läsåret 2021/2022. Även 
Eddaskolan har ökat sin utlåningsfrekvens markant från en redan tidigare hög nivå. 
På de skolor vars utlåningsstatistik sjunkit under läsåret har skolbibliotekarien eller 
skolbiblioteksansvarige varit sjukskriven. I två fall, Galaxskolan och Skepptuna 
skola, har det saknats en skolbiblioteksansvarig lärare med ett tydligt uppdrag. På 
högstadieskolor och högstadieenheter lånas det generellt ut färre böcker än på låg- 
och mellanstadieskolor. Huvudmannen bör framöver verka för att ytterligare stärka 
högstadiernas skolbiblioteksverksamhet. Huvudmannen bör även sträva mot att 
antalet fackutbildade skolbibliotekarier i organisationen ska öka. Bemanning med rätt 
kompetens krävs för att fullt ut kunna axla det kompensatoriska uppdraget, stötta 
elevernas måluppfyllelse och främja likvärdigheten.
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I sina respektive kvalitetsredovisningar har samtliga skolor på något vis berört sitt 
nuläge kopplat till skolbibliotek. Flera skolor redogör för positiva trender av ökade 
utlån och ökad läsmotivation samt på förbättrade skolbiblioteksstrukturer. Många 
lyfter dock att de fortfarande brottas med utmaningen att skapa robusta strukturer 
för att verksamheten ska nyttjas av alla lärare inom skola och fritidshem och därmed 
komma alla elever till del. Flera skolor påpekar att de har haft svårt att integrera 
skolbiblioteket i den pedagogiska verksamheten. Några skolor betonar emellertid 
skolbibliotekets betydelse för undervisningens kvalité, exempelvis Odensala skola: 
”Biblioteket är viktigt för läsningen! Viktigt med inköp och presentation av aktuell 
litteratur. För att främja läsintresset krävs aktiviteter i klassrummet, tid för individuell 
tyst läsning räcker inte. Parläsning och samtal/uppgifter kring det lästa ger mer!” 
Råbergsskolan skriver ”Vi fortsätter också vår långsiktiga satsning på vårt skolbibliotek 
genom att utöka bokbeståndet samt aktivt arbete med läsgrupper, samt boksamtal. 
Samverkan mellan skola och fritidshem med hjälp av läsning ingår nu i den ordinarie 
verksamheten”. Överlag har flera skolor nämnt skolbibliotekets betydelse för 
fritidsverksamheten, exempelvis Eddaskolan som beskriver hur fritids har börjat 
jobba systematiskt med läsning samt nyttjar biblioteket på fritidstid. Några skolor 
visar på tankar om betydelsen av elevinflytande över skolbiblioteket. En skola kopplar 
skolbiblioteket till arbetet med normer och värden. Många skolor är framåtsyftande 
och pekar ut utvecklingsområden inför läsåret 2022/2023. S:t Olofs skola beskriver 
som enda skola att man arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) och att 
lärarna som samverkat med skolbibliotekarien upplever att eleverna lärt sig mer om 
källkritik. Huvudmannen ser att MIK är ett stort utvecklingsområde och att det finns 
ett behov av att stötta skolornas arbete med MIK och digital kompetens.

Utvecklingsledare för skolbibliotek har med avstamp i skolornas systematiska 
kvalitetsarbete fortsatt att stötta rektorerna i deras arbete med att leda och organisera 
för skolbibliotek. Utvecklingsledaren tar två gånger om året fram statistik över 
utlåning i respektive skolbibliotek samt nyttjande av andra skolbiblioteksrelaterade 
resurser. Underlaget sammanställs och används för resultatanalys i samband med de 
kvalitetsdagar huvudmannen arrangerar.

Utvecklingsledaren har även lett skolbiblioteksnätverket samt samordnat arbetet i 
den mindre skolbiblioteksgruppen, som arbetar kollegialt över skolgränserna. Den 
skolbibliotekskalender som togs fram under föregående år har under 2021/2022 
legat till grund för det kommungemensamma arbetet. Skolbibliotekariegruppen tog, i 
samarbete med folkbibliotekets barnbibliotekarier, fram aktiviteter inför läslovet som 
fritidshemmen kunde ta del av. Andra skolbiblioteksrelaterade dagar som det skapats 
aktiviteter kring är Nordiska litteraturveckan med ”Kura gryning”, ”Modersmålets 
dag” och den lokala ”Gilla skolbiblioteksdagen”. Under våren hölls den årliga ”Sigtuna 
kommuns skolors poesitävling” där samtliga skolor deltog med ett flertal bidrag. 
Finalisterna publicerades i antologin Gladhet är som en regnbåge.
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Under året har det också arrangerats fortbildning genom exempelvis Bokforum 
samt en extern föreläsare som har visat på hur man kan arbeta med medie- och 
informationskunnighet i lägre åldrar. Skolbibliotekarierna har i form av kollegialt 
lärande och under ledning av utvecklingsledare för skolbibliotek haft en särskild 
studiedag med fokus på skolbiblioteksutveckling. 

Alla elever i årskurs 3 och 5 fick under läsåret ett författarbesök inom ram för 
Författarturnén, som finansieras med medel för Skapande skola. De tre gästande 
författarna deltog också i ett panelsamtal på ämnet ”Att läsa och skriva för och med 
barn” som sändes som ett kombinerat fysiskt och digitalt arrangemang. Årskurs nio på 
tre av högstadieskolorna hade en serie poesilektioner tillsammans med en poet.

Som en byggsten i utvecklingssatsningen ”Nyanländas lärande” har skolbiblioteket 
spelat en betydande roll. Det har bland annat skett genom en fortsatt uppbyggnad 
av ett gemensamt Mångspråksbibliotek inklusive fokus på transspråkande och att alla 
språk en elev kan är en resurs i elevens lärande. Huvudmannen har en uttalad ambition 
att väva samman de olika utvecklingssatsningarna samt hitta synergier mellan dessa. 
En särskild framgångsfaktor är att olika kompetenser i form av exempelvis lärare, 
modersmålslärare, studiehandledare och skolbibliotekarier samverkar för att förbättra 
undervisningen.

Skolornas nyttjande av Cirkulationsbiblioteket har ökat betydligt under läsåret. 
Beståndet har förstärkts av både klassuppsättningar och temalådor. En särskild 
satsning på böcker som passar fritidshemmets verksamhet har gjorts samt utbildnings-
insatser inom ramen för fritidshemsnätverket har genomförts. Huvudmannen ser 
ett behov av att fortsatt stärka fritidshemmens arbete med böcker och läsning. 
Huvudmannen ser också att Cirkulationsbiblioteket nyttjas i låg grad av förskoleklass-
lärare samt att insatser mot förskoleklasser bör göras under kommande läsår. 
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12. Kunskapsuppdraget 
grundskolan 2021/2022

12.1 Resultat i årskurs 3
Omdömen är en viktig komponent för att tidigt sätta in rätt stöd och åtgärder för 
elever som annars riskerar att inte nå godkänt betyg i årskurs 6 och 9. I årskurs 3 mäts 
resultaten i andelen omdömen som lärare har satt med godtagbara kunskaper i ämnena 
matematik, svenska/svenska som andraspråk, naturorienterande ämnen samt 
samhällsorienterade ämnen. Elever läser även andra ämnen, som idrott och bild, men 
dessa omdömen sätts utifrån hur eleven ligger till i förhållande till det centrala 
innehållet som sedan slutligen betygssätts av de kunskapskrav som kommer i 
årskurs 6. 
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12.1.1 Omdömen

Omdömen i årskurs 3 ligger på en relativt stabil nivå. Det socioekonomiska 
indexet1 påvisar att elevsammansättningen på ett antal skolor har förändrats så 
att man har allt fler elever med svårare förutsättningar än tidigare. Huvudmannen 
har nu utvecklat resultatuppföljningen till att även omfatta andelen elever som har 
godtagbara kunskaper i samtliga ämnen, resultat från nationella prov åk 3 samt 
kvartalsrapporteringen2. Dessa redovisas inte här men nämns i löpande text. 

12.1.1.1 Pojke och flicka 

Andelen omdömen med godtagbara kunskaper i de utvalda ämnena är relativt jämnt 
fördelade mellan könen med liten övervikt för flickor (flickor 93 procent och pojkar 
90 procent). Det är en något större andel pojkar som inte når godtagbara kunskaper. 

12.1.1.2 Bedömning gällande godtagbara kunskaper

Det är två ämnen som avviker negativt gällande måluppfyllelsen: matematik samt 
idrott och hälsa. Det är förvånande att idrott och hälsa är så dominant i förhållande 
till andra ämnen såsom svenska och svenska som andraspråk. Galaxskolan, 
Norrbackaskolan och Sätunaskolan har avsevärt större andel elever som inte får 
godtagbara kunskaper i idrott och hälsa. 

12.1.1.3 Förädlingsvärde matematik

Kunskapsprogression är ett viktigt element i det systematiska kvalitetsarbetet. Att 
undersöka elevgruppers progression från förskoleklass till årskurs 9 ger ett så kallat 
förädlingsvärde, det vill säga hur väl eleverna utvecklas över tid. Vid analys av 
kunskapsprogressionen kan skolorna upptäcka när det finns skillnader i bedömning, 
i elevsyn eller skolkultur vilket i sin tur påverkar elevers resultat. Det är av denna 
anledning som huvudmannen i Sigtuna kommun under de senaste åren har haft ökat 
fokus på övergångar och dess betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Andelen godtagbara kunskaper i olika ämnen årskurs 3 är en sammanlagd bedömning 
av hur väl eleven motsvarar de kunskapskrav ställda i kursplanen för respektive 
ämne. Det är av intresse för både rektor och huvudman att undersöka hur väl dessa 
godtagbara kunskaper i årskurs 3 relaterar till de omdömen som samma elever får i 
årskurs 4 året efter. Vid jämförelse framkommer det att antingen ökar andelen elever 
med ej godtagbara kunskaper eller är på samma nivå. Med andra ord finns det redan 
nu risk för att det är samma elever som fortsätter att ha svårigheter genom samtliga 
årskurser. 

1  Se avsnitt om socioekonomiskt index, inledning grundskola. 
2  Kvartalsrapporteringen är ett uppföljningsverktyg gällande andelen åtgärdsprogram, kränkande 
behandling samt lång och oroväckande frånvaro per skola och årskurs. 
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12.1.2 Andelen åtgärdsprogram

Nationell statistik i Sverige visar att andelen åtgärdsprogram för elever ökar utifrån 
årskurser. Huvudmannen ser att detta även gäller i kommunens grundskolor. Men det 
är rimligt att anta att lärare som undervisar i yngre åldrar sätter elevens lärande i större 
kontext där elevens mognad påverkar förmågan att tillgodogöra sig undervisningen. 
Samtidigt finns det inte lika tydliga kunskapskrav som ramar in elevens förmågor och 
därmed påvisar ökat stödbehov hos vissa elever. 

Huvudmannen kan utläsa ur skolornas kvalitetsredovisningar att större andel av 
analyserna handlar om avvikelser från godkända betyg i årskurs 6 jämfört med 
avvikelser gällande omdömen i lägre åldrar. Inga skolor kommenterar den låga andelen 
upprättade åtgärdsprogram i yngre åldrar på respektive enhet. 

12.1.3 Nationella prov

I ämnet matematik finns det en mycket stor spridning där Odensala skola når högst 
med över 90 procent andel elever som klarat alla delar av det nationella provet i 
matematik. Flera skolor ligger mycket lågt i resultat. Centralskolan, S:t Pers skola, 
Råbergsskolan och Steningehöjdens skola når mellan 29 procent och 38 procent. 
Förklaringar verkar inte finnas i socioekonomiskt index då flertalet skolor ligger i 
områden med lägre index och med lägre andel nyanlända elever. Skolor med låga 
socioekonomiska index når alltså inte högre resultat än skolor med avsevärt högre 
index. 

Råbergsskolan, Sagaskolan och Centralskolan har lägst andel elever som klarar alla 
delar i nationella provet för svenska. Även här har Odensala skola avsevärt högre andel 
elever som klarar alla delar i nationella provet. Inte heller i ämnet svenska verkar det 
finnas en entydig bild av att bakgrundsfaktorer i form av socioekonomiskt index ger 
förklaringar till variationer i resultat. Trots att de nationella proven visar på bristande 
kunskaper inom flera områden i ämnena svenska och matematik så visar skolorna 
avsevärt högre andel elever med godtagbara kunskaper i ämnena.

12.1.4 Sammanvägd resultatanalys årskurs 3

12.1.4.1 Bedömning

Resultaten i årskurs 3 påvisade att matematik och idrott och hälsa var de ämnen 
där elever fick flest omdömen med ej godtagbara kunskaper. Efter undersökande 
samtal med rektorer framkommer det att det förekommer en bedömningskultur 
i idrott som påverkar. En del idrottslärare förhåller sig till betygskriterier i årskurs 
6 där simning finns med medan andra använder sig av det centrala innehållet i 
årskurs 1-3 där simning inte nämns. Detta pekar på att det finns olika sätt att 
förhålla sig till bedömning i samma årskurs. En annan faktor som lyfts fram är att 
idrottslärare och andra lärare i praktisk-estetiska ämnen är ensamma i sin bedömning 
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på skolan eftersom de oftast är den enda som undervisar just i ämnen som till 
exempel idrott, slöjd och musik. För att säkerställa att bedömning sker på liknande 
grunder på samtliga av kommunens skolor med lägre åldrar kommer huvudmannen 
uppmärksamma rektorer på vikten av att lärare använder korrekt bedömningsunderlag 
även vid omdömen. I syfte att stärka likvärdighet mellan skolor är det av vikt att även 
nätverket för praktisk-estetiska ämnen involveras i analysen av omdömen i lägre åldrar. 

12.1.4.2 Tidigt stöd och tidigt lärande

Andelen elever som inte klarar matematik blir fler till antalet ju högre årskurs eleverna 
når. Vid jämförelse av omdömen mellan årskurs 3 2021 och omdömen årskurs 4 
2022 framkommer det att antalet elever med ej godtagbara kunskaper i matematik 
är antingen på samma nivå eller ännu högre. Detta pekar på att det stöd som skolor 
formerar kring ämnet matematik i lägre åldrar har liten påverkan på elevers fortsatta 
utveckling inom ämnet. Det finns skäl att förstärka kvalitetsarbetet kring skolornas 
arbete med att utveckla matematikundervisning i lägre åldrar till att bli en mer 
sammanhållen ämnesutveckling över stadier. Den tidiga matematikundervisningen 
i yngre åldrar är den viktigaste grundbulten för att senare kunna utveckla den 
matematiska förståelsen i högre åldrar. Det vetenskapliga teamet har som ett av 
sina uppdrag att inventera både förekomst och kvalitet rörande insatser gällande 
matematikundervisning i yngre åldrar. 

Huvudmannen ser tydligt att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas 
gällande det tidiga lärandet och yngre elevers behov av stöd. Den låga förekomsten 
av åtgärdsprogram i tidiga åldrar påvisar att det finns en risk för att yngre elever 
med behov får stöd i alltför sent skede. Huvudmannen ser vid genomlysning av 
kvalitetsredovisningar att stort fokus läggs på att förklara betygsresultat. Det saknas 
djupare analys av lärandet i tidiga åldrar för att kunna identifiera skolors behov av 
undervisningsutveckling. Huvudmannen behöver därför utveckla datainsamling som 
understödjer relevant analys både på lärar- och arbetslagsnivå. Huvudmannen behöver 
även utveckla datainsamling genom att en översyn görs av rutiner och funktioner 
kopplade till detta. 

12.1.4.3 Nationella prov årskurs 3 och läsa-, skriva-, räknagarantin

Det nationella provet i årskurs 3 består av flera delprov som tydligt påvisar inom 
vilka områden elever har störst svårigheter. Resultaten på de nationella proven i 
årskurs 3 gällande matematik och svenska antyder att det finns risk att läsa-, skriva-, 
räknagarantin inte uppfylls till fullo. Resultat från de nationella proven i årskurs 3 
saknar även en tydlig relation till hur lärare sätter omdömen. Denna avsaknad av 
relation är lika tydlig i äldre årskurser. Precis som tidigare beskrivits fortsätter elever att 
inte lyckas i matematik ju äldre de blir. Huvudmannen behöver stödja skolor att bygga 
upp en systematisk uppföljning kring resultat i nationella prov. Denna uppföljning kan 
användas som ett underlag för hur väl eleverna kan ämnena matematik och svenska. 
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12.2 Resultat i årskurs 6

12.2.1 Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen

Översikt måluppfyllelse i alla ämnen över tid 
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Skillnader mellan pojkar och flickor i måluppfyllelse i alla ämnen

12.2.1.1 Måluppfyllelse i alla ämnen

Sammantaget ser huvudmannen en trend med sjunkande resultat i årskurs 6 men det 
är en stor variation i resultaten mellan skolorna. Tingvallaskolan, Steningehöjdens 
skola och Norrbackaskolan har de senaste två åren en stadigvarande positiv 
resultatutveckling. Skolor med en negativ resultatutveckling de senaste två åren är 
Centralskolan, Sätunaskolan, S:ta Gertruds skola och Råbergsskolan.

12.2.1.2 Pojkar och flickor

På Centralskolan har både pojkar och flickor mycket låg måluppfyllelse. Rektor 
beskriver vid samtal att undervisningen i årskurs 6 har haft stora utmaningar 
gällande ledarskap i klassrummet vilket påverkat resultaten. Eddaskolan har fått 
sjunkande resultat jämfört med föregående år och identifierat utvecklingsbehov 
av kontinuitet i uppföljningen mellan rektor och lärare samt att tidigarelägga 
stödinsatser. Sätunaskolan har identifierat att flickor presterar sämre i skolan jämfört 
med tidigare. Skolan har identifierat behov av mer konkretisering av undervisningen 
där elever i större utsträckning får arbeta tillsammans, i par eller grupper. Likaså 
visar Galaxskolan på fortsatt försämring av resultaten i årskurs 6 för både flickor 
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och pojkar. Galaxskolan beskriver i sin kvalitetsrapport att de tagit sin utgångspunkt 
i värdegrundsuppdraget för ökad trygghet, vilket är centralt för att skapa bättre 
förutsättningar för kunskapsuppdraget. Detta är ett långsiktigt arbete. 

Norrbackaskolan har under tre år förbättrat sina resultat och har även jämn köns-
fördelning gällande måluppfyllelse. Odensala skola har vänt en tidigare negativ trend 
rörande pojkars måluppfyllelse. Skolans utvecklingsarbete gällande motivation, 
meningsskapande och studieteknik har gett resultat. 

12.2.2 Meritvärde
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Vid jämförelse av skolornas meritvärden så kan vi konstatera att det inte skett samma 
försämring som när det gäller måluppfyllelse i alla ämnen. 

12.2.2.1 Pojkar och flickor

Norrbackaskolan har höjt resultaten och fördelningen mellan pojkars och flickors 
meritvärden är jämn. Det kompensatoriska uppdraget har varit större för pojkar 
än flickor där man identifierat att pojkar haft större stödbehov. Skepptuna skola 
har samma utveckling där skillnader mellan pojkar och flickor är liten. Även 
Skepptuna skola har arbetat mer på gruppnivå och på så sätt förstärkt förmågan att 
”se matematik”. 

På sju skolor har pojkar avsevärt lägre meritvärden i årskurs 6 än flickor 
(Centralskolan, Eddaskolan, Galaxskolan, Råbergsskolan, Sagaskolan, S:t Pers skola 
och Steningehöjdens skola). Samtidigt har Sätunaskolan, S:ta Gertruds skola, och 
Tingvallaskolan omvänt förhållande där flickor når lägre meritvärden än pojkar. 
Sätunaskolan har identifierat behov av att utveckla uppföljningen av resultat kopplat 
till kön. Norrbackaskolan, Skepptuna skola och Odensala skola har jämn fördelning 
mellan könen. Skolorna beskriver flera riktade insatser som man arbetar medvetet med 
för att stärka pojkars motivation och självkänsla, höja lärares förväntningar på pojkar 
och variera undervisningen. 

12.2.3 Förväntad gymnasiebehörighet

Samtliga skolor får varje år ett socioekonomiskt värde där även förväntad gymnasie-
behörighet räknas fram. Huvudmannen använder detta värde för att räkna fram 
preliminär gymnasiebehörighet utifrån skolans resultat i relation till det förväntade 
värdet. Vid denna jämförelse används behörighet till yrkesprogram det vill säga 
minst E i matematik, svenska/svenska som andraspråk samt engelska och ytterligare 
fem ämnen. Syftet med jämförelsen är att tidigt upptäcka behov av insatser för 
avgångselever årskurs 6 som nu går i årskurs 7. Denna typ av mätning kan motsvara 
de SALSA-värden som räknas fram för årskurs 9 i Skolverkets statistik.

Gymnasiebehörighet årskurs 6 över tid 
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Skillnader pojkar och flickor behörighetsgrad till gymnasiet 

Jämförelse mellan faktisk och förväntad gymnasiebehörighet kommunala 
skolor
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Flertalet av kommunens skolor uppnår det förväntade värdet för gymnasiebehörighet 
för årskurs 6. Det tyder på att utifrån de bakgrundsfaktorer eleverna har med sig så 
lyckas skolan kompensera för dessa. Samtidigt blir det tydligt att flera av kommunens 
skolor har fortsatta utvecklingsbehov vad det gäller att analysera och följa upp på 
vilket sätt skolan behöver utveckla det kompensatoriska uppdraget. Skolor med 
negativ resultatutveckling de tre senaste åren har varit Galaxskolan och Sätunaskolan. 
Likaså är det oroväckande att gruppen avgångselever från Eddaskolan och 
Tingvallaskolan där de socioekonomiska värdena är höga, redan från start i årskurs 7 
har stor andel elever som inte uppnår gymnasiebehörighet. Huvudmannen behöver 
vidta åtgärder för att bryta detta mönster på de skolor som inte uppnår förväntade 
resultat. 

12.2.3.1 Pojkar och flickor

Oavsett om skolan når förväntad gymnasiebehörighet eller ej är det relativt jämn 
fördelning mellan pojkar och flickor gällande förväntad gymnasiebehörighet på 
Centralskolan, Galaxskolan, Norrbackaskolan, Sätunaskolan, och S:t Pers skola. På 
Eddaskolan har pojkar avsevärt lägre medan det på Odensala skola är flickor som 
får avsevärt lägre gymnasiebehörighet. Med andra ord förekommer det inte typiska 
mönster utifrån kön där ett kön dominerar i resultat över det andra. 

12.2.4 Nationella prov årskurs 6

Nationella prov visar på i vilken utsträckning våra elever i Sigtuna kommun klarar 
nationellt ställda krav och ger samtidigt en indikation om hur de betyg som sätts står 
i relation till resultaten av proven. På grund av inställda prov under pandemin så har 
inga jämförelser kunnat göras sedan 2019. 

Det finns en stor variation mellan skolor hur stark relationen är till att få samma 
betyg som resultat på nationella provet. I matematik har Galaxskolan en mycket stor 
andel elever som får samma betyg som resultatet medan Sagaskolan har en mycket låg 
överensstämmelse. Merparten av eleverna får här högre betyg än det nationella provet 
i matematik. Inga elever på någon skola får lägre betyg än utfall på provet i matematik. 

Om vi jämför med det nationella provet i engelska skiljer det sig åt – både i Sigtuna 
och i riket – genom att elever i avsevärt större utsträckning får lägre betyg än resultat 
på det nationella provet i engelska. Centralskolan sticker dock ut genom att en så stor 
andel av eleverna får lägre betyg än provresultat. På Skepptuna skola får 100 procent 
av eleverna samma betyg som provresultat. Avvikelsen att få högre betyg är avsevärt 
lägre jämfört med matematik. 

Det nationella provet i svenska visar på att det finns flera skolor som både sätter lägre 
och högre betyg än resultat på det nationella provet i svenska. S:ta Gertruds skola och 
Sätunaskolan är de skolor där störst andel elever får samma betyg som provresultat. 
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Råbergsskolan, Skepptuna skola och Sagaskolan har en mycket stor andel elever som 
får högre betyg medan Steningehöjden skola och Odensala skola har en relativt hög 
andel som får lägre betyg än provresultat. Rörande det nationella provet i svenska som 
andra språk har Sätunaskolan och Norrbackaskolan mycket god överensstämmelse 
mellan betygen och resultaten på det nationella provet. Råbergsskolan har ingen 
överensstämmelse eftersom 100 procent av de elever som skrev det nationella provet 
fick högre betyg än resultatet. 

12.2.5 Betygsspridning

Redan vid ett ytligt betraktande kan konstateras att tre ämnen sticker ut genom att 
andelen F är 10 procent eller större, nämligen matematik, svenska som andraspråk 
samt idrott och hälsa. För övriga ämnen är måluppfyllelsen relativt hög – över 
90 procent – men det är stora skillnader mellan ämnena i hur betygen fördelas. I de 
naturvetenskapliga ämnena och i svenska, svenska som andraspråk och matematik 
är andelen A och B betydligt lägre än i andra ämnen. I de praktisk-estetiska ämnena, 
förutom idrott och hälsa så är måluppfyllelsen över 95 procent och andelen A och 
B är hög. I nästan alla ämnen har färre elever nått godkänt betyg jämfört med förra 
läsåret. Dessa iakttagelser överensstämmer till stor del med de som görs för åk 9, 
med undantag för svenska som andraspråk där andelen elever som uppnår målen är 
betydligt högre i åk 6.
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12.2.6 Sammanvägd resultatanalys årskurs 6

Att studieresultaten har fortsatt negativ utveckling är oroväckande. Därför är det 
viktigt att även undersöka hur förutsättningarna förändrats för skolorna. Den 
fortsatta höjningen av socioekonomiskt index skapar större krav på huvudmannen 
att tillsammans med skolorna stärka det kompensatoriska uppdraget. En del i detta 
är ”En skola för alla” som igångsattes för ett år sedan. Flera skolor beskriver i sina 
kvalitetsredovisningar att arbetet med flexgrupper har kommit igång bra men fortsatt 
utvecklingsbehov kvarstår. 

Flera skolor beskriver att en framgångsfaktor för positiv resultatutveckling är 
den systematiska uppföljningen. Dessa skolor har skapat tydliga strukturer där 
rektor, lärare och elevhälsa mer stadigvarande driver förbättringsarbetet. Man har 
även byggt upp strukturer där det är tydligt för lärare hur de kan få stöd av den 
samlade elevhälsan och där rektor tillsammans med lärare stödjer utvecklingen av 
undervisningen.

Det är glädjande att det går allt bättre för pojkar men samtidigt är det en oroväckande 
signal att flickor tappar i resultat även i årskurs 6. Detta sker på flera skolor och 
såväl på högre som lägre stadier. Vid tidigare analys har det blivit tydligt att pojkars 
resultat behöver förstärkas men det är nu tydligare att arbetet behöver fortgå på flera 
nivåer. En möjlig orsak är att utvecklingen av undervisningen och individinriktade 
stödinsatser gynnar pojkar mer än flickor utifrån det kompensatoriska uppdraget och 
att insatser på så sätt missar flickors behov av stöd. Möjligtvis är det differentieringen 
av undervisningen som är viktigare än omfånget. Det vill säga att skolan behöver se 
till de olika behov som uppkommer, och att arbete behövs även på gruppnivå som 
stödjer både flickors och pojkars möjligheter att arbeta i klassrummet, både enskilt och 
tillsammans med andra. 

12.2.6.1 Nationella prov

Nationella prov ett av många verktyg för analys av resultat men under pandemin har 
det inte kunnat utnyttjas då dessa prov ställdes in. I arbetet med kvalitetsredovisningen 
är det inte möjligt att jämföra Sigtuna kommun med riket då statistiken från 
Skolverket blir offentlig först den 30 november. När huvudmannen gjorde en intern 
insamling av resultat och sammanställde en jämförelse med betygen blev det tydligt 
att skolor inte gjorde dessa resultat till en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Huvudmannen har inte heller i sitt systematiska kvalitetsarbete regelbundet följt upp 
eller styrt mot korrelationen NP-resultat och betyg. Därför förekommer det ingen 
analys på skolnivå gällande relationen mellan nationella provet och de ämnesbetyg 
elever fick. Huvudmannen har ändå valt att kommentera de kommunala resultaten 
som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudmannen kommer framledes att 
införliva relationen mellan nationella prov och betyg som en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet både på enhets- och huvudmannanivå. 
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12.2.6.2 Betygspridning

Huvudmannen ser att det finns anledning för de enskilda skolorna att göra en 
mer ingående analys av betygsspridning mellan ämnena för att utröna om det 
beror på elevernas kunskapsnivå, brister i lärarnas bedömarkompetens eller på 
kvalitetsskillnader i undervisningen. Huvudmannen kommer att initiera och följa 
upp skolornas analyser i samband med kvalitetsdialoger och avstämningar mellan 
grundskolechef  och rektorer.

12.3 Resultat årskurs 9

12.3.1 Elevsammansättning

Samtliga uppgifter avser betyg före prövning. I totalen för antal elever ingår även elever som har 
andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Observera 
att om uppgiften baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den i tabellerna. Då visas två 
prickar (..) istället för utfall. I uppdelningar av flickor och pojkar dubbelprickas antal och andel 
elever för det andra könet om det ena könet är färre än 10 elever. Om data saknas visas en 
prick (.) istället för utfall.

Enligt statistik från Skolverket går majoriteten av nyanlända elever i Sigtuna kommun 
i den kommunala verksamheten. Likaså finns det en högre andel pojkar i de 
kommunala skolorna. En annan faktor som påverkar elevernas resultat är föräldrarnas 
utbildningsnivå. Utbildningsnivån ligger som högst i de fristående verksamheterna 
vilket innebär att de kommunala skolorna har mer utmanande förutsättningar i 
jämförelse.
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Huvudmannen för de kommunala skolorna har använt sig av statsbidraget 
”Likvärdig skola” för att tillföra ytterligare resurser och kompetens på både skol- och 
huvudmannanivå. Syftet med statsbidraget är att förbättra resultaten genom att rikta 
stödet och agera kompensatoriskt. Det har rört sig om insatser i form av förstärkning 
med pedagogisk personal, elevhälsopersonal, sociala team och utökad lovskola. 

Huvudmannen har arbetat vidare med nyanlända elevers lärande inom ramen för 
Skolverkets riktade insatser. En del av dessa insatser har inte kunnat genomföras på 
grund av pandemin. De identifierade utvecklingsområdena gällande nyanlända elevers 
lärande är framför allt: att utveckla elevernas lässtrategier, förbättra lärarnas förmåga 
att använda elevernas modersmål som resurs i undervisningen (transspråkande) 
och att fördjupa Sigtunas tidigare kompetensutvecklande insatser i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Det är ett arbete som behöver fortsätta under läsåret 
2022/2023. Huvudmannen ser fortsatt undervisningen i svenska som andraspråk som 
ett utvecklingsområde, både när det gäller organisatoriska förutsättningar, bedömning, 
undervisningskvalitet samt behörighet.

12.3.2 Iakttagelser kring elevsammansättning under läsåret 
2021/2022

Huvudmannen har närmare undersökt hur elevsammättningen sett ut för avgångs-
elever årskurs 9 år 2022 jämfört med årskurs 9 år 2021. Syftet har varit att få en 
tydligare bild av vilka bakgrundsfaktorer som kan ge påverkan på resultat i endera 
riktningen. Att endast välja rikssnittet ger inte tillräckligt tydliga indikationer på hur 
bra resultatet egentligen är. Skolverket publicerar resultat för årskurs 9 utifrån flera 
olika bakgrundsfaktorer där jämförelsedata blir mer adekvata. 

Elevgruppens sammansättning har förändrats jämfört med föregående läsår. 
Andelen pojkar har stigit från 50 till 53 procent. Bakgrundsfaktorerna har också 
förändrats kraftigt. Andelen elever med svensk bakgrund har minskat från 50 till 
43 procent. Samtidigt har elever födda i Sverige med föräldrar som har utländsk 
bakgrund ökat från 19 till 27 procent. Gruppen där både elever och föräldrar är födda 
utomlands är liknande som föregående år. Sammantaget har detta gett effekt på ökat 
socioekonomiskt index på många av kommunens skolor (se avsnitt socioekonomiskt 
index).

Sigtuna kommun påverkas starkt av omvärldsfaktorer såsom pandemi, krig eller 
ekonomisk oro. Andelen nyanlända har ökat dels på grund av krig i Ukraina och 
på grund av upphävda restriktioner gällande resor. Skolverket visar statistik som 
inkluderar alla elevgrupper oavsett vistelsetid i Sverige, men även statistik där 
nyanlända och elever med okänd bakgrund exkluderas. Denna statistik är ett viktigt 
komplement för huvudmannen för att närmare kunna se vilket stöd huvudmannen 
kan ge skolor för att förstärka skolors resultat. 
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12.3.3 Progression från årskurs 7 till årskurs 9 för samma 
elevgrupp3

När huvudmannen undersöker hur progressionen har sett ut för avgångseleverna 2022 
i jämförelse med avgångseleverna 2021 kan vi se att resultaten under 2022 fortsatt 
visar på en stor förbättring under elevernas sista läsår; i synnerhet under vårterminen. 
Även kunskapsprogressionen för avgångseleverna har ökat från cirka 60 procent när 
de gick i årskurs 7 till 75 procent i årskurs 9. Likaså har meritvärdena stigit från cirka 
190 till närmare 222. Med andra ord kan man beskriva att elever når högre betyg ju 
äldre de blir. 

12.3.4 Andel elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen 
över tid

Översikt samtliga skolor

Kommunala skolor

3  Elevgruppens resultat över tid påverkas även av andelen nyanlända som påbörjar sin utbildning under 
högstadiet det vill säga det är inte exakt samma elevgrupp som påbörjade sin utbildning i åk 7 jämfört 
med den elevgrupp som avslutar i åk 9. 
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Fristående skolor4

12.3.5 Måluppfyllelse i alla ämnen

Att nå måluppfyllelse i alla ämnen visar hur väl elever klarat samtliga ämnen de 
läst och fått betyg i. Om eleven når målen i alla ämnen innebär det automatiskt att 
eleven även är behörig till gymnasiet eftersom kraven för detta är något lägre. För 
huvudmannen visar bakgrundsfaktorerna på hur stort behovet av det kompensatoriska 
uppdraget är för att möjliggöra en likvärdig utbildning i grundskolan för alla, 
oavsett kön, födelseland hos elever och vårdnadshavare samt vilken utbildningsnivå 
vårdnadshavare har. 

12.3.5.1 Flickor och pojkar

Årets resultat i de kommunala skolorna när det gäller måluppfyllelse i alla ämnen 
(75 procent) i årskurs 9 ligger på samma nivå som föregående år. Rikssnittet för 
kommunala skolor är 71,9 procent. Skillnaderna mellan könen består jämfört med 
föregående år då färre flickor når målen i alla ämnen jämfört med pojkar (flickor 73,1 
procent jämfört med pojkar 76,7 procent). Dock har glappet mellan könen minskat. 
Jämfört med rikssnittet 73,8 procent för flickor hamnar måluppfyllelsen i Sigtuna 
kommun något lägre. Vid jämförelse med rikssnittet för pojkar (72,5 procent samtliga 
huvudmän och 70,2 procent för kommunala huvudmän) så hamnar Sigtuna kommun 
avsevärt högre på 76,7 procent för pojkars måluppfyllelse. 

S:t Olofs skola har fortsatt högst resultat, men lägre (90,3 procent) jämfört med 
föregående år (93,6 procent). Det sjunkande resultatet består i att flickor har minskat 
från 95,5 till 88,1 procent i måluppfyllelse. Samma sjunkande trend på flickors 
måluppfyllelse finns även på Centralskolan och Ekillaskolan. Steningehöjdens 
skola har dock kraftigt förbättrat flickors måluppfyllelse från 53,6 till 83,3 procent. 
Centralskolan har däremot kraftigt höjt pojkars måluppfyllelse från 60,0 till 81,5 
procent jämfört med föregående år.

4  Internationella Engelska Skolan öppnades i augusti 2021 med verksamhet årskurs F–8.
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Skillnader mellan pojkar och flickor i måluppfyllelse i alla ämnen

12.3.5.2 Svensk och utländsk bakgrund

Bakgrundsfaktorer såsom elever och vårdnadshavares ursprungsland har inverkan 
på resultat. Sigtuna kommun får högre resultat jämfört med riket oavsett bakgrund. 
Rikssnittet för elever med svensk bakgrund är 79,7 procent för samtliga huvudmän 
samt 78,2 procent är för kommunala huvudmän. I Sigtuna kommun når elever 
med svensk bakgrund 79,8 procent. Elever med svensk bakgrund har något lägre 
måluppfyllelse i alla ämnen jämfört med 2021. 

I gruppen elever med utländsk bakgrund men födda i Sverige når 87,1 procent målen 
i alla ämnen vilket är mycket högre än rikssnittet som ligger på 68,7 procent. Även vid 
jämförelse med elever med utländsk bakgrund som även är födda utomlands är det 
stor skillnad (rikssnittet 52,5 procent) med 61,3 procent som når målen i alla ämnen.

12.3.5.3 Föräldrars utbildningsnivå 5

Vid jämförelse med riket har elever i Sigtuna kommuns kommunala skolor högre 
resultat oavsett föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden är störst för elevgruppen 
där föräldrar endast har för- eller gymnasial utbildningsnivå där rikssnittet är 
58,1 procent jämfört med Sigtuna kommun 68,6 procent. 

5 Förgymnasial eller gymnasial utbildning är elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången 
folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning är elever där 
minst en förälder har eftergymnasial utbildning.
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Andelen föräldrar med endast för- och gymnasial utbildning har stigit något bland 
kommunens skolor. Det är små förändringar mellan grupperna på kommunal nivå. 
På Ekillaskolan har elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning minskat 
från 40 till drygt 31 procent. Samtidigt har elevgruppen vars föräldrar endast har 
förgymnasial eller gymnasial utbildning ökat motsvarande grad. Centralskolan har fått 
ökad andel föräldrar med eftergymnasial utbildning men resultaten i den gruppen har 
sänkts något. Däremot har resultaten höjts rejält i gruppen elever med föräldrar med 
förgymnasial eller gymnasial utbildning. 

Steningehöjdens skola har högre resultat i förhållande till riket i båda grupperna 
och har ungefär lika eller högre andel elever där föräldrars utbildningsnivå är efter-
gymnasial. S:t Olofs skola har något ökad andel elever med föräldrar som har lägre 
utbildningsnivå och ändå högre måluppfyllelse i den gruppen jämfört med föregående 
år. Ekillaskolan har lägre andel elever som når målen i alla ämnen bland både föräldrar 
med högre och lägre utbildningsnivå. Minskningen är stor i båda grupperna. 

12.3.5.4 Samtliga elever exklusive nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund

Andelen nyanlända påverkar givetvis resultaten då dessa elever har haft kortare 
tid inom utbildningssystemet. Sigtuna kommun har högre andel elever som når 
måluppfyllelse i alla ämnen när nyinvandrade och elever med okänd bakgrund 
exkluderas. Rikssnitt för Sverige är 75,9 procent för samtliga huvudmän och 
74 procent är rikssnitt för kommunala huvudmän. Sigtuna kommuns når hela 
79,7 procent måluppfyllelse där värdena ligger över riket för både flickor och pojkar. 

Det är tydligt att Ekillaskolan har avsevärt högre andel elever i årskurs 9 som är 
nyanlända jämfört med kommunens övriga skolor men nivån är motsvarande som 
föregående år. Måluppfyllelse i alla ämnen har sjunkit från 74,4 till 62,5 procent på 
Ekillaskolan exklusive nyanlända elever. Centralskolan och Steningehöjdens skola har 
ökat sina resultat men andelen nyanlända i årskurs 9 är färre än 10 elever per skola. 

12.3.6 Gymnasiebehörighet årskurs 9 över tid

Översikt
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Kommunala skolor

Fristående skolor

Behörighetsgraden till gymnasiet ligger på en högre nivå jämfört med 2021 och 
högre i relation till det kommunala rikssnittet (83,1 procent) men lägre i relation 
till rikssnittet för samtliga huvudmän (85 procent) för 2022. Det arbete som har 
genomförts under sommarskolan har påverkat resultaten i positiv riktning.

På skolnivå har Centralskolan och Steningehöjdens skola ökat andelen elever som 
är behöriga till gymnasiet medan S:t Olofs skola är på samma nivå jämfört med 
föregående år. Dock har andelen gymnasiebehöriga för andra året i rad sjunkit på 
Ekillaskolan.
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Skillnader mellan pojkar och flickor i behörighetsgrad till gymnasiet

Rikssnitt för flickors gymnasiebehörighet är 84,2 procent och för Sigtuna kommuns 
kommunala skolor 82,4 procent. En högre andel flickor når behörighet till gymnasiet 
jämfört med föregående år men andelen är något lägre än riket. Rikssnitt för pojkar är 
82,5 procent jämfört med Sigtuna kommuns pojkar på 84,7 procent i de kommunala 
skolorna. 

Förklaringen till den högre andelen gymnasiebehöriga är alltså att fler flickor är 
behöriga till gymnasiet. Det är dock fortfarande så att en större andel pojkar än flickor 
har nått gymnasiebehörighet på de kommunala skolorna. 

På Centralskolan, Steningehöjdens skola och S:t Olofs skola når närmare 100 procent av 
både flickor och pojkar gymnasiebehörighet. På Ekillaskolan har både färre flickor blivit 
behöriga (59,3 procent) och pojkar på samma nivå (54,1 procent). Pojkars resultat på 
Ekillaskolan har försämrats avsevärt jämfört med föregående år (71,3 procent år 2021).
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12.3.6.1 Svensk och utländsk bakgrund i behörighetsgrad till gymnasiet

Oavsett vilken bakgrund eleverna har så hamnar Sigtuna kommuns skolor över riket. 
Andelen behöriga till gymnasiet har ökat både bland elever med svensk och utländsk 
bakgrund. Rikssnittet för elever med svensk bakgrund är 88,6 procent jämfört 
med Sigtuna kommuns kommunala skolor på 90,2 procent. Ökningen är markant i 
gruppen elever med utländsk bakgrund, från 85,4 år 2021 till 94,1 procent år 2022. 
Rikssnittet är 83,5 procent. Likaså ligger gruppen elever med utländsk bakgrund som 
är födda utomlands över riket (riket 62,5 procent jämfört med 68,5 procent Sigtunas 
kommunala skolor)

På Centralskolan, Steningehöjdens skola och S:t Olofs skola nådde i princip samtliga 
elever gymnasiebehörighet. På Ekillaskolan har gruppen elever med svensk bakgrund 
minskat gällande gymnasiebehörighet från 75 till 53 procent. Däremot har gruppen 
elever med utländsk bakgrund ökat gymnasiebehörigheten till cirka 85 procent. Elever 
födda utomlands med vårdnadshavare födda utomlands har också minskat i andel 
behöriga. 

12.3.6.2 Föräldrars utbildningsnivå

För elever vars föräldrar har för- eller gymnasial utbildning hamnar Sigtuna kommun 
över riket (80,6 procent jämfört med riket 75 procent) gällande gymnasiebehörighet. 
Gällande elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning hamnar Sigtunas 
kommunala skolor något lägre än riket (91,3 procent jämfört med riket 92,7 procent). 

På Centralskolan, Steningehöjdens skola och S:t Olofs skola har närmare 100 procent 
av eleverna uppnått gymnasiebehörighet oavsett föräldrars utbildningsbakgrund. 
På Ekillaskolan har elever med lägre utbildningsnivå också lägre andel 
gymnasiebehörighet. 

12.3.6.3 Samtliga elever exklusive nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund

När elevgruppen nyinvandrade och elever med okänd bakgrund exkluderas hamnar 
Sigtuna kommuns skolor över riket både vad det gäller flickor (87,3 procent jämfört 
med 86,2 för riket) och pojkar (90,6 jämfört med 84,9 procent för riket). 

Gymnasiebehörighet på de kommunala skolorna är 89 procent när nyanlända/okänd 
bakgrund exkluderas. Ekillaskolans gymnasiebehörighet stiger då till 74 procent 
jämfört med 63,2 procent när samtliga elever inkluderats. Övriga skolor med årskurs 9 
visar på små variationer då andelen nyanlända/okänd bakgrund är liten. 
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12.3.7 Meritvärde årskurs 9 över tid

Översikt 

Kommunala skolor

Fristående skolor

Det genomsnittliga meritvärdet (221,1) är lägre i jämförelse med 2021 och även i 
jämförelse med rikssnittet för 2022 (samtliga huvudmän 229,2, kommunala huvudmän 
224,2). När det gäller meritvärde så har Centralskolan och Steningehöjdens skola 
förbättrat sina resultat medan Ekillaskolan och S:t Olofs skola har sänkt sina.
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Skillnader mellan pojkar och flickor i meritvärde

Vid jämförelse med riket når flickor lägre meritvärde i Sigtuna kommuns grundskolor 
(224,1 jämfört med riket 235,6). Pojkar får däremot högre meritvärden jämfört med 
riket (220 jämfört med riket 213,2)

Det har skett en utjämning gällande meritvärden där pojkar hamnar på samma nivå 
som flickor. Samtidigt har utjämningen skett på bekostnad av att flickor fått lägre 
meritvärden. På skolnivå kan man konstatera att meritvärdena på två av skolorna är 
högre för pojkar än flickor. 

12.3.7.1 Svensk och utländsk bakgrund

Meritvärdet för elever med svensk bakgrund hamnar något lägre än riket (228,4 
jämfört med riket 233,6) och ligger även lägre än föregående år. Elever födda i Sverige 
med utländsk bakgrund har höjt meritvärdena jämfört med år 2021 och ligger även 
mycket högre än riket (245,8 jämfört med riket 218,2). Elever som är födda utomlands 
har sänkts marginellt jämfört med föregående år men är fortsatt över riket (195,9 
jämfört med riket 187,8).
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12.3.7.2 Föräldrars utbildningsnivå

Utbildningsnivå hos föräldrar spelar störst roll i hur höga betyg eleverna når 
i slutändan. På kommunal nivå har gruppen elever vars föräldrar har lägre 
utbildningsnivå 205,1 (riket 195,3) jämfört med 247,5 (riket 247) för eleverna med 
föräldrar som har eftergymnasial utbildning. 

Denna skillnad gällande utbildningsnivå är allra tydligast på Ekillaskolan med skillnad 
på 58 meritpoäng och på Steningehöjdens skola där skillnaden mellan grupperna är 
cirka 34 meritpoäng. Centralskolan har minst skillnad mellan grupperna på cirka 10 
meritpoäng. 

12.3.7.3 Samtliga elever exklusive nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund

Kommunens meritvärde exklusive nyanlända/okänd bakgrund är 231,4 vilket är över 
rikssnittet (227,8). Flickor får 233,3 (riket 239,2) och pojkars meritvärde uppgår till 
229,8 (riket 217,2). 

12.3.8 Betygsspridning – ämnen åk 9

Måluppfyllelse i samtliga ämnen – kommunala skolor

12.3.8.1 Analys – betygsspridning

Redan vid ett ytligt betraktande kan man konstatera att fem ämnen sticker ut genom 
att andelen F är 10 procent eller större, nämligen matematik, fysik, kemi, svenska som 
andraspråk och idrott och hälsa. 
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När det gäller matematik och svenska som andraspråk kunde huvudmannen i 2021 
års kvalitetsredovisning konstatera att måluppfyllelsen var väldigt låg och satte därför 
in kvalitetshöjande insatser på flera nivåer. Dessa är långsiktiga och har ännu inte 
gett positiva effekter på resultaten, som i år är lägre än föregående år i svenska som 
andraspråk.6 Resultatutvecklingen i ämnena idrott och hälsa, fysik samt kemi har varit 
negativ och ligger nu under 90 procent.

För övriga ämnen är måluppfyllelsen relativt hög, över 90 procent men det är 
stora skillnader mellan ämnena i hur betygen fördelas. I kemi, religion, modersmål, 
svenska som andraspråk och matematik är andelen A och B betydligt lägre än i andra 
ämnen. I bild, musik och slöjd är andelen A och B över 35 procent och i engelska 
48 procent. Den varierande andelen höga betyg väcker frågor kring bedömning. I 
exempelvis de praktisk-estetiska ämnena finns inga nationella prov vilket kan ge sämre 
förutsättningar för en likvärdig bedömning. I dessa ämnen är dessutom lärarna ofta 
enda undervisande på skolan vilket ytterligare begränsar möjligheten att ha samtal med 
andra kring bedömningen. 

Engelska är ett ämne med nationella prov men andelen A och B är alltså ändå 
48 procent. Bland de teoretiska ämnena sticker engelska ut rejält men huvudmannen 
gör inte bedömningen att insatser bör vidtas på övergripande nivå utan liksom 
för övriga ämnen är det på den enskilda skolan som en mer djupgående analys av 
orsakerna till avvikelser i betygsspridningen kan göras. Huvudmannen kommer i 
samband med kvalitetsdialoger och på rektorsmöten att uppmärksamma de stora 
skillnaderna i betygsspridningen och diskutera den enskilda skolans analys. Man 
kommer också att följa upp implementeringen av Lgr 22 med de nya kursplanerna och 
de nya riktlinjerna för bedömning. 

Det kan eventuellt bli aktuellt med insatser som stärker likvärdigheten i bedömningen, 
till exempel ämnesvisa utbyten mellan skolor kring betyg och bedömning.

12.3.9 Sammanvägd resultatanalys

Det är mycket glädjande att när Sigtuna kommunala grundskolor jämförs med riket 
så syns det tydligt att det kompensatoriska uppdraget har stark verkanskraft. Vid 
genomgång av resultat i årskurs 9 har mycket fokus lagts på bakgrundsfaktorer såsom 
kön, bakgrund och föräldrars utbildningsnivå för att tydligare få syn på vad som 
kännetecknar de elever som lyckas väl och de elever som möter svårigheter. Det är 
tydligt att det är en stor variation mellan skolor och detta kan delvis förklaras på grund 
av olika elevsammansättningar som ger olika förutsättningar. Men det är lika tydligt att 
det finns områden där arbete behöver fortsatt utvecklas. 

6  Måluppfyllelsen i detta ämne påverkas mer än andra av hur många elever som påbörjar sin utbildning 
i Sverige under högstadieåren. Försämrad måluppfyllelse behöver därför inte bero på försämrad kvalitet i 
undervisningen. 
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Sigtunas kommunala skolor presterar klart över riket beträffande pojkar, elever med 
utlands födda föräldrar och föräldrar med för- eller gymnasial utbildning. Likaså 
hamnar gruppen elever med svensk bakgrund, elever födda utomlands och elever med 
föräldrar med eftergymnasial utbildning på eller något över riket. Utvecklingsarbetet 
som berör flerspråkiga- och nyanlända elevers lärande gör skillnad för elever i 
klassrummen. Även arbetet med ”En skola för alla” stärker för att skapa goda 
förutsättningar för elever med behov. Dock hamnar flickor lägre än riket oavsett 
om de är födda i Sverige eller utomlands, med eller utan utlandsfödda föräldrar. 
Det tidigare utvecklingsarbetet som hanterat pojkars måluppfyllelse har gett resultat 
men det fortsatta arbetet framåt är givetvis att stärka skolors förmåga att ge lika god 
utbildning åt alla. Huvudmannen har även tagit del av annat material såsom skolornas 
kvalitetsredovisningar för att se inom vilka områden det finns fortsatt behov av 
utveckling.

12.3.9.1 Sena och individinriktade insatser

Vid genomgång av skolornas kvalitetsredovisningar beskriver flera skolor stödåtgärder 
riktade mot elever i åk 9 som riskerar att inte nå målen. S:t Olofs skola skriver i 
sin kvalitetsredovisning: ”En flexibilitet i stödåtgärderna där elevens behov varit i 
fokus har gjort att det på individnivå getts rätt stöd som i sin tur bidragit till goda 
resultat.” På samma skola har det förts en dialog mellan lärare för att få en tydligare 
bild av vilka behov som elever har. Andra skolor beskriver behov av utveckling 
gällande hur ämneslärarlag samarbetar för att förstärka samplanering och utökning 
av bedömningssituationer i annan form. Samtidigt är det tydligt att skolor gjort stora 
ansträngningar för att förbättra skolresultat på individnivå och framförallt under sista 
terminen i årskurs 9. 

Samtliga skolor har ökat antalet gymnasiebehöriga elever i åk 9 under vårterminen 
2022. Centralskolan och Ekillaskolan, som är de skolor som har högst socio-
ekonomiskt index, har den största förbättringen under vårterminen. Detta mönster 
kan också iakttas över tid. Huvudmannen ser detta som tydliga tecken på att skolorna 
sätter in framgångsrika stödåtgärder under vårterminen i åk 9 men oroas av att detta 
stöd kommer så sent. Andelen åtgärdsprogram ökar under vårterminen i åk 9 men är 
under högstadietiden för få i relation till antalet elever som inte når målen i alla ämnen. 

Samtidigt har huvudmannen arbetat vidare med att utveckla övergångar mellan 
stadier. I övergångsprocesserna läggs stor vikt vid att överföra kunskap om individer 
och anpassningar. Denna överföring av kunskap på individnivå är nödvändig men 
det är också centralt med ett fortsatt arbete med att utveckla undervisningen. Dessa 
processer behöver ske parallellt.

Huvudmannen behöver utifrån ovanstående tydligare efterfråga vilka insatser 
som görs i tidigare årskurser och stödja skolorna i att utveckla både den ordinarie 
undervisningen likväl som extra anpassningar/särskilt stöd i årskurs 7 och 8.
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12.3.9.2 Flickor och pojkars resultat

Det är oroväckande att resultat för flickor har sjunkit över tid. I skolornas kvalitets-
redovisningar framkommer ingen tydlig bild av orsaker. Förra årets kvalitets redovisning 
belyste ökad psykisk ohälsa som en möjlig påverkansfaktor. Förklaringsmodellerna 
beskrev pandemins effekter där både ökad arbetslöshet samt distansundervisning kan 
ha lett till lägre resultat för flickor. Samtidigt kvarstår faktorn att pojkars resultat inte 
höjt sig detta läsår. Utjämning av pojkars och flickors resultat har alltså skett på grund 
av flickors lägre resultat som nu närmat sig pojkars resultat. 

Detta verkar inte ha koppling till socioekonomiskt index då detta sker både i skolor 
med låga respektive höga socioekonomiska index. En annan faktor som kan påverka 
pojkars och flickors resultat är den upplevda tryggheten. På alla 7–9-skolorna upplever 
flickor en minskad trygghet jämfört med läsåret 20/21. Huvudmannen ser ett behov 
av att öka förståelsen kring dels varför flickors resultat sjunker men även varför 
pojkars resultat inte höjer sig. 

12.3.9.3 Frånvaro

Att elevers frånvaro påverkar resultaten är givet. Flera skolor beskriver svårigheter 
med minskad elevnärvaro. Insatser sätts in men ger samtidigt liten effekt på frånvaron. 
Det är av stor vikt att huvudmannen tillsammans med skolorna kan höja kvaliteten 
i uppföljningen av frånvaron på samtliga stadier. Huvudmannen ingår, tillsammans 
med Individ- och omsorgsförvaltningen (IFO), samverkan med IFOUS7 för att 
öka kunskaper om främjande insatser rörande skolnärvaro. Huvudmannen behöver 
fortsatt stödja skolors samverkan med andra instanser såsom socialtjänst för att 
förstärka arbetet med frånvaroproblematiken. Likaså behöver huvudmannen efterfråga 
hur arbetet med skolfrånvaro organiseras på respektive enhet oavsett årskurs. 

12.3.9.4 Betygsspridning

Vid närmare anblick förekommer det mönster över tid gällande betygsspridning. Det 
finns ämnen som i större utsträckning ger högre betyg medan andra ämnen resulterar i 
lägre betygsvärden. Att eleverna presterar bra i engelska och får högre betyg bekräftas 
även i de nationella proven i engelska. Samtidigt finns det andra ämnen som i avsevärt 
mindre utsträckning kan resultera i höga betyg. Sådana ämnen är svenska, matematik, 
no-ämnen samt so-ämnen. Huvudmannen kan inte ur skolors kvalitetsredovisningar 
utläsa analyser kring betygsspridning. Detta kan givetvis bero på att skolors kvalitets-
redovisningar inte innehåller allt skolan analyserat. Men det kan samtidigt vara ett 
utvecklingsområde där analys på enhetsnivå omfattar även hur väl undervisningen 
utvecklar högre förmågor hos elever och på så sätt får ökade möjligheter att visa 
kunskaper av högre kvalitet.

7  IFOUS är ett fristående forskningsinstitut vars uppdrag är att vara en nationell plattform för skolans 
FoU-arbete och att ge stöd i utvecklingen av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.
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12.3.9.5 Nationella prov

Huvudmannen har i år på egen hand tagit fram resultat på nationella prov på de 
kommunala skolorna före Skolverkets statistikdatabas (SIRIS). I den statistik som 
nu finns är det tydligt att relationen mellan nationella prov och betyg behöver 
uppmärksammas både på enhets- och huvudmannanivå. Nationella prov har som 
syfte att värdera elevers kunskaper nationellt och ger en tydlig indikation på elevers 
kunskaper. Samtidigt kan det förekomma skillnader i betygssättningen eftersom elever 
oftast får fler möjligheter att visa kunskaper och färdigheter på annat sätt. Likväl är det 
relevant för huvudmannen att lyfta upp nationella prov som ett underlag som särskilt 
ska beaktas vid betygssättning.

12.3.9.6 Olika förutsättningar

Efter genomgång av resultat i förhållande till faktorer såsom könsfördelning, svensk/
utländsk bakgrund och föräldrars utbildningsnivå samt andelen nyanlända elever 
framstår det tydligt att Ekillaskolan har mycket stora utmaningar. Ekillaskolan är en 
skola som mottar elever från årskurs 6 från områdena med högst socioekonomiskt 
index samt mottar flest antal nyanlända högstadieelever. Ekillaskolan behöver 
tydligare stöd från huvudmannen gällande både betygsresultat och i frågor som rör 
trygghet och studiero. Dessa insatser behöver tas fram i samråd med Ekillaskolan för 
att säkerställa att insatser får förutsättningar att lyckas. Huvudmannen har tidigare 
fördelat resurser som reaktion på låga resultat vid julbetyg och har därigenom även 
förstärkt förekomsten av sena insatser. Dessa åtgärdande insatser är fortsatt av 
vikt men stödjer inte långsiktig utveckling av Ekillaskolan. Därför behöver insatser 
både förstärka den långsiktiga utvecklingen av skolan och samtidigt ge stöd för att 
åtgärda låga resultat för att i största möjliga mån möjliggöra gymnasiebehörighet för 
avgångsklasser årskurs 9. 
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13. Värdegrundsuppdraget 
grundskolan 2021/2022

13.1 Lång och oroväckande frånvaro
Huvudmannen följer upp lång och oroväckande frånvaro kvartalsvis genom den 
rapportering som skolorna själva för in i ett centralt dokument. Inom varje skolas 
lokala elevhälsoteam har rektor sedan tidigare utsett en representant med särskilt 
ansvar för att närvarofrågor behandlas under elevhälsoteamets möten. Frånvaron följs 
upp av kommunens centrala elevhälsa som stödjer skolornas arbete med att främja 
närvaron och särskilt verka för samarbete mellan hem, skola och socialtjänst.

Huvudmannen iakttar brister i rapporteringen och det är därför svårt att dra 
långtgående slutsatser utifrån det material som finns. Därför redovisas inget 
underlag från läsåret 2021/2022. Dock kan huvudmannen konstatera att det är 
högstadieskolorna som står för den klart övervägande delen elever med mer än 
50 procents frånvaro. Ekillaskolan och S:t Olofs skola har liksom tidigare anmält 
absolut flest elever med lång och oroväckande frånvaro. De insatser som genomförts 
har inte gett effekt i form av minskat antal anmälda elever. Ur det tillgängliga 
materialet kan också utläsas att antalet anmälda elever ökar under läsåret så att fler 
elever är högfrekvent frånvarande i maj 2022 än i augusti 2021.

F–6-skolorna har tillsammans endast en handfull elever med mer än 50 procents 
frånvaro. Däremot har alla F–6 skolor fler elever än 2021 med frånvaro inom 
intervallet 20–50 procent – alla skolor utom två har anmält mellan 20 och 30 elever. 
Om detta beror på att frånvaron faktiskt ökat eller om det är bättre rutiner som gör att 
mörkertalet minskar går inte att säga säkert.

Huvudmannen ser ett behov av att utveckla rutinerna för inrapportering av lång och 
oroväckande frånvaro så att ett tillförlitligt och förfinat underlag som går att jämföra 
över tid kan tas fram. Detta arbete behöver knytas till implementeringen av de nya 
verksamhetssystemen. Särskilt viktigt är det att tidigt få syn på elever med frånvaro 
som väcker frågor. Samtidigt behöver huvudmannen tillsammans med skolorna 
utveckla såväl det förebyggande och främjande arbetet som det åtgärdande.

Under läsåret 2021/2022 har en samverkan med IFO och IFOUS inletts. 
Huvudmannen har gjort ett urval av skolor som under läsåret 2022/2023 kommer att 
delta i en seminarieserie kopplad till lång och oroväckande frånvaro.
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13.2 Kränkande behandling

Relativ anmälningsstatistik i förhållande till kommungenomsnittet

Under läsåret 2021/2022 anmäldes 1632 kränkningar i grundskolan till huvudmannen. 
Det är en ökning på 99 kränkningar mot föregående år. Majoriteten av det som anmäls 
är kränkningar, och inte trakasserier eller diskriminering. Kränkning avser ett oönskat 
beteende av den som upplever sig utsatt medan trakasserier definieras som kränkande 
handling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Fysiska 
kränkningarna faller oftast in i kategorin kränkningar, medan verbala hamnar under 
både kränkningar och trakasserier. Övervägande delen av kränkningar som anmäls 
äger rum under skoltid, det vill säga i 1388 fall. 35 av de anmälda kränkningarna rör 
anmälningar ”personal mot barn” och 4 rör ”annan vuxen”. 58 kränkningar har ägt 
rum på fritidshemmet, 128 på väg till och från skolan och 70 utanför skoltid. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

C
en

tr
al

sk
ol

an
E

dd
as

ko
la

n
E

ki
lla

sk
ol

an
G

al
ax

sk
ol

an
G

ru
nd

sä
rs

ko
la

n
N

or
rb

ac
ka

sk
ol

an
O

de
ns

al
a 

sk
ol

a
R

åb
er

gs
sk

ol
an

S:
t O

lo
fs

 s
ko

la
S:

t P
er

s 
sk

ol
a

S:
ta

 G
er

tr
ud

s 
sk

ol
a

Sa
ga

sk
ol

an
Sk

ep
pt

un
a

St
en

in
ge

hö
jd

en
s…

Sä
tu

na
sk

ol
an

T
in

gv
al

la
sk

ol
an

A
nt

al
 k

rä
nk

ni
ng

ar

Anmälan om kränkande behandling

Summa av 210701-210930

Summa av 211001-211231

Summa av 220101-220331

Summa av 220401-220630

97 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Grundskola



Kommunens barn- och elevombud (BEO) genomför utbildningsinsatser på de 
kommunala grundskolorna. Särskilt bevakar BEO om en skola underrapporterar 
antalet kränkningar i förhållande till kommunens genomsnitt. Syftet är att säkerställa 
att rutiner gällande kränkande behandling följs. Rektor kopplar ofta in BEO, både 
gällande åtgärdande arbete kring kränkningar och särskilt stöd men även angående 
främjande insatser, till exempel fortbildning kring diskrimineringsgrunderna, 
bemötande och förhållningssätt. Ökning i statistik av antalet anmälningar kan därför 
ses i ljuset av fortbildning gällande rutiner om kränkande behandling på en skola. 
Ett mönster som synliggörs i de inrapporterade kränkningarna är att antalet har en 
tendens att öka andra halvan av höst- och vårterminen. Lägst antal inrapporterade 
kränkningar sker i samband med skolstart under perioden augusti till oktober. 
Dels kan detta bero på att rutiner gällande kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering arbetas med i samband med läsårets början, och att en stegring sker i 
egenskap av ökad kunskap och utarbetade rutiner. Men även att skolor uttrycker att 
det finns samband mellan antalet konflikter, ökade krav och en skoltrötthet som kan 
uppstå i närhet till lov. 

Något som särskilt sticker ut i den inrapporterade statistiken är det låga antalet 
anmälda kränkningar under fritidsverksamhet. I samtal med BEO beskriver skolor 
att en förklaring av det låga antalet inrapporterade kränkningar på fritidshemmet 
upplevs vara en vana av att lösa konflikter i stunden, men även att det finns vissa 
strukturella utmaningar med att få till hållbara rutiner gällande anmälan om kränkande 
behandling utifrån fritidshemmets förutsättningar. Ytterligare faktor som kan påverka 
antalet inrapporterade kränkningar är att sociala team eller trygghetsteam inte arbetar 
i lika stor utsträckning inom ramen för fritidshemmet. Huvudmannen ser därmed ett 
behov av ett riktat stöd mot fritidshemmen för att utarbeta rutiner gällande kränkande 
behandling och trakasserier. 

Som en del av det främjande och förebyggande arbetet mot kränkningar och 
trakasserier organiserar huvudmannen ett kollegialt och kompetensutvecklande 
nätverk för alla socialpedagoger. Under skolåret har nätverket arbetat med olika teman 
som nätidentitet/nätsäkerhet, arbete mot våld och sexualitet, samtycke och relationer. 
Alla socialpedagoger har genomgått en utbildning som heter Första hjälpen till psykisk 
hälsa. Huvudmålet med utbildningen är att ge kompetens och verktyg som inriktar sig 
mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Antalet 
socialpedagoger på våra grundskolor har ökat, från fem stycken 2019 till 18 stycken 
2022. 

Under vårterminen genomförde huvudmannen en utvärdering av insatsen med 
sociala team på skolor. Utvärderingen visade att samtliga sociala team arbetar både 
med hälsofrämjande och förebyggande insatser, samt åtgärdande mot kränkande 
behandling. En viktig framgångsfaktor i arbetet mot kränkande behandling pekade 
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tydligt mot samverkan och samarbete mellan sociala team och andra professioner ur 
den samlade elevhälsan, så som skolsköterska, kurator och specialpedagog. Rektorer 
beskriver enstämmigt att insatsen sociala team bidrar till ökade förutsättningar 
under skoltid för goda rutiner gällande hantering och uppföljning av kränkande 
behandling. Huvudmannen fortsätter att leda nätverket för socialpedagoger i syfte att 
utveckla processer som ytterligare stärker den gemensamma kompetensen gällande 
hälsofrämjande och förebyggande arbete mot ökad trygghet och mot kränkande 
behandling. 

13.3 Trygghet i skolan

13.3.1 Respons på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”

Elever årskurs 3

Elever årskurs 5

Elever årskurs 8
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Samtliga huvudmän per enhet – elever

13.3.2 Iakttagelser rörande upplevd trygghet i skolan

På en övergripande nivå ser huvudmannen att andelen elever som instämmer helt eller 
delvis i påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” är densamma som förra året. Vid ett 
närmare studium kan man se att i årskurs 5 har andelen trygga elever ökat något och i 
årskurs 8 har den minskat något. Årskurs 8 uppvisar något lägre resultat än åk 3 och 5. 
Dock är det större skillnader mellan skolor och mellan årskurser inom samma skola. 

I årskurs 3 är det Sagaskolan, Steningehöjdens skola och Odensala skola som har 
störst andel elever som instämmer helt eller delvis i påståendet ”Jag känner mig trygg i 
skolan”, medan Eddaskolan, Galaxenskolan och Centralskolan har lägst andel. Spannet 
är från 3,1 till 3,9. I jämförelse med 2021 har Eddaskolan och Sätunaskolan klart lägre 
andel trygga elever samtidigt som Odensala skola, S:ta Gertruds skola, Sagaskolan och 
Tingvallaskolan tydligt förbättrat sina resultat.

I årskurs 5 har Centralskolan, Sätunaskolan och S:ta Gertruds skola högst andel trygga 
elever och Galaxenskolan, Odensala skola, Råbergsskolan och Norrbackaskolan lägst. 
Här ligger resultaten mellan 3,1 och 3,7. Tingvallaskolan och Eddaskolan har höjt sina 
resultat rejält från 2021 medan Råbergsskolans är klart sämre.

I årskurs 8 har Centralskolan en medelhög andel trygga elever medan övriga tre skolor 
ligger lågt. S:t Olofs skola har sänkt sin andel trygga elever avsevärt i jämförelse med 
2021.

Vid jämförelser inom skolor synliggörs skillnader både mellan olika årskurser och 
mellan pojkar och flickor. Steningehöjdens skola uppvisar mycket hög andel elever i 
årskurs 3 som säger sig vara trygga och en låg andel i årskurs 8. Även på F–6-skolorna 
finns det flera där relativt stora skillnader kan iakttas mellan årskurs 3 och 5 – bland 
andra Norrbackaskolan och Odensala skola.
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Vad det gäller pojkars och flickors upplevelse av trygghet8 så är det generellt fler 
pojkar i alla tre årskurserna som säger sig vara trygga, men skillnaderna är inte så 
stora på kommunnivå. På skolnivå finns det flera skolor där skillnaderna är avsevärda 
men det är inte alltid pojkarna som är mest trygga. Sagaskolan, Tingvallaskolan 
och Sätunaskolan visar resultat som avviker från flertalet genom att flickorna där är 
betydligt tryggare i en eller två årskurser. Ett antal skolor har jämna siffror i någon 
årskurs men på S:ta Gertruds skola och Odensala skola upplever både pojkar och 
flickor trygghet i samma grad i både årskurs 3 och 5. S:ta Gertrud ligger också högt i 
båda årskurserna.

Norrbackaskolan, S:t Pers skola och Råbergsskolan utmärker sig genom att flickorna 
i både årskurs 3 och 5 känner sig betydligt mindre trygga än pojkarna. Tittar man 
på dessa skolor över tid så kan man däremot inte se några tydliga mönster – vissa 
år är flickornas upplevda trygghet högre än pojkarnas i någon årskurs. Inte heller 
på kommunnivå kan man iaktta en tydlig tendens i någon årskurs under perioden 
2018–2022.

13.3.3 Analys av iakttagelserna rörande upplevd trygghet i 
skolan

När man granskar elevernas upplevda trygghet i årskurserna 3, 5 och 8 så är det 
svårt att dra några entydiga slutsatser eftersom resultaten spretar både mellan skolor, 
inom skolor och på samma skola över tid. Detta gör det inte mindre angeläget att 
både på skolnivå och på huvudmannanivå arbeta för att fler elever av båda könen ska 
uppleva trygghet i skolan. För huvudmannens del gäller det att ge enheterna stöd i 
analysarbetet och det görs i första hand genom att tillhandahålla relevant underlag. 
Brukarundersökningen har en svaghet eftersom den över tid inte jämför samma 
elevgrupp och att det därför inte går att utläsa om genomförda insatser har gett 
resultat. Den enkät rörande Trivsel, Trygghet och Studiero som genomförs i alla årskurser 
under höstterminen varje läsår ger möjlighet till dessa jämförelser. Huvudmannen 
behöver utreda i vilken mån dessa enkäter är överlappande och vilket underlag som är 
mest adekvat för skolornas respektive huvudmannens kvalitetsredovisningar.

Ingen skola har i sin kvalitetsredovisning tagit upp skillnader mellan könen i upplevd 
trygghet vilket föranleder huvudmannen att både tillhandahålla underlag för, och 
tydligare efterfråga, en analys av denna aspekt. När skillnader mellan kön i upplevd 
trygghet tas upp i samtal med skolledare på berörda skolor så framkommer direkt 
olika tänkbara orsaker till skillnaderna. Dessa orsaker kan visa på en möjlig inriktning 
på kommande insatser för en årskurs eller klass. Könsaspekten är viktig för den 
enskilda skolans analys.

8  Uppgifter hämtade ur Föräldra- och elevenkäten 2022
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I dagsläget lyfter skolorna fram i huvudsak fram två förklaringar till låga siffror rörande 
upplevd trygghet. Dels elevgruppens sammansättning och tidigare erfarenheter som 
lärarbyten, klassammanslagningar och liknande. Dels att en eller flera lärare i en 
viss grupp eller årskurs har behov av att utveckla ledarskapet i klassrummet. Man 
utformar sedan olika typer av åtgärder för att komma tillrätta med orsakerna. Liksom 
när det gäller arbete mot kränkande behandling så lyfter rektorerna fram de sociala 
teamen som ett kraftfullt verktyg för att skapa trygghet i grupper både i och utanför 
klassrummen.

13.4 Välja olika arbetssätt

13.4.1 Respons på påståendet ”Jag kan välja olika sätt att arbeta i 
skolan”

Elever årskurs 3. Kommunal huvudman jämfört över tid – elever *

Elever årskurs 5. Kommunal huvudman jämfört över tid – elever *

Elever årskurs 8: Kommunal huvudman jämfört över tid – elever *

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022
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Elever årskurs 3, 5 och 8. Samtliga huvudmän per enhet – elever 

13.4.2 Iakttagelser och analys rörande möjlighet att välja olika 
arbetssätt

På övergripande nivå i årskurs 3, 5 och 8 har ”elevers möjligheter att välja olika sätt 
att arbeta” inte förändrats i jämförelse med förgående år. I årskurs 5 har resultatet 
för kommunala skolor förbättrats något medan i årskurs 3 och 8 är resultaten 
oförändrade.

Huvudmannen ser fortsatt att det är viktigt att utveckla lärares förmåga att ha en 
varierad undervisning där elever har möjlighet att både visa sina styrkor men också 
utmanas i olika undervisningsformer och examinationsformer. Detta är i synnerhet 
centralt i förhållande till de reviderade kursplanerna i Lgr 22 som bland annat syftar till 
just att öka lärarnas friutrymme i undervisningen och underlätta ämnesövergripande 
samarbete. De nya riktlinjerna för betygssättning kompletterar revideringarna av 
kursplanerna genom att lärare får större möjligheter att göra en sammantagen 
bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av 
betygskriterierna. 

Huvudmannen ser behov av att stödja några av högstadieskolorna i detta arbete 
då Ekillaskolan och S:t Olofs skola har relativt låga värden i denna fråga över tid. 
Det faktum att eleverna i årskurs 8 i lägre grad än de yngre eleverna upplever att 
de kan välja arbetssätt är paradoxalt eftersom elever bör få ett ökat ansvar för sina 
studier med stigande ålder. Det behövs ett utförligare analysarbete om vilka orsaker 
som ligger bakom detta och stöd till skolorna i arbetet med att knyta de reviderade 
kursplanerna till utformningen av relevanta insatser i utvecklingsarbetet. 
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13.5 Upplevd kvalitet hos elever och 
vårdnadshavare

13.5.1 NKI – Övergripande betyg

Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. Dessa besvaras på en 
10-gradig skala som därefter beräknas till ett övergripande mått på nöjdheten baserat 
på en sammanvägning av de tre frågorna indexerat till ett värde mellan 0 och 100.

Årskurs 3 – elever jämfört över tid 

Årskurs 3 – föräldrar jämfört över tid 

Årskurs 5 – elever jämfört över tid 
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Årskurs 5 – föräldrar jämfört över tid 

Årskurs 8 – elever jämfört över tid 

Årskurs 8 – föräldrar jämfört över tid 

13.5.1.1 Iakttagelser och analys av upplevd kvalitet 

Generellt sett så har nöjdheten ökat både bland elever och föräldrar jämfört med 
förra året i de kommunala skolorna. I årskurs 5 är det en markant ökning, dock från 
låga nivåer, men det är ändå glädjande att arbetet på skolorna som initierades av förra 
årets dåliga siffror nu belönas med positiva omdömen från både elever och föräldrar. 
I årskurs 3 pekar resultaten uppåt för föräldrar och är på samma nivå för elever. I 
årskurs 8 har eleverna också ökat men föräldrarna åter igen minskat till relativt låga 
nivåer. 
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Det är svårt att se tydliga mönster på skolnivå förutom att det finns en tendens till 
lägre NKI-resultat ju äldre eleverna blir. I övrigt skiftar NKI från år till år. Ofta 
härleds detta av rektorer till olika elevgrupper och exempelvis utmaningar alternativt 
styrkor på grupp- och individnivå. De skolor som generellt ökat nöjdheten mest för 
elever är S:ta Gertruds skola, Steningehöjden skola och Råbergsskolan. När det gäller 
föräldraperspektivet är det tydligt att de största utmaningarna finns i årskurs 8 där 
Steningehöjden har tappat mest i jämförelse med förgående år. S:t Olofs skola har 
fortsatt relativt låga siffror tillsammans med Ekillaskolan medan Centralskolan ökar 
marginellt.

13.6 Vårdnadshavarens nöjdhet med 
information om verksamhetens innehåll

13.6.1 Respons på påståendet ”Jag är nöjd med informationen 
om verksamhetens innehåll”

Föräldrar årskurs 3. Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

Föräldrar årskurs 5. Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

Föräldrar årskurs 8. Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022
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Föräldrar årskurs 3, 5 och 8. Samtliga huvudmän per enhet – elever 

13.6.1.1 Iakttagelser och analys av vårdnadshavarnas nöjdhet med 
information om verksamhetens innehåll

Generellt sett är föräldrar lika nöjda med den information de får om verksamhetens 
innehåll som föregående år. I årskurs 5 kan vi se en liten uppgång, även om det är 
stora variationer mellan skolor. I årskurs 8 är det en marginell försämring och i årskurs 
3 är den samma som föregående år. De skolor som har störst utmaningar i denna 
fråga är Ekillaskolan, Galaxskolan och S:t Olofs skola. Här ser huvudmannen behov 
av att stödja skolorna i sitt arbete med att hitta tydligare kommunikationsvägar med 
föräldrar. Det behövs ett fortsatt arbete med Tillsammans – hem och skola samt genom 
Unikum förenkla kommunikationen mellan skola och hem eftersom systemet lätt ger 
föräldrar åtkomst till information.

Det fortsatta arbetet i att ha en del information tillgänglig på olika språk blir fortsatt 
viktigt då flera skolor har en stor andel föräldrar som är flerspråkiga och inte har 
svenska som modersmål. 
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13.7 Medarbetare i grundskolan

Sigtuna kommun: Grundskolans medarbetarindikatorer

Indikator Utfall 
2018/2019

Utfall 
2019/2020

Utfall 
2020/2021

Utfall 
2021/2022

Andel (%) lärare – 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, 
riket*

77,8 77,7 79,2 80,8

Andel (%) lärare – 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
samtliga huvudmän*

71,8 73,0 74,9 75,5

Andel (%) lärare –
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
kommunal huvudman*

73,0 73,8 75,7 76,7

Andel (%) lärare –
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
enskild huvudman*

66,1 67,3 69 69,1

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME) 
grundskolor, kommunal 
regi**

76 79 81
Resultat i 

nov

Hållbart medarbetar-
engagemang (HME, Sigtuna 
kommun totalindex**

77 79 81
Resultat i 

nov

* Källa Skolverket (oktober 2020). 
** Källa Sigtuna kommun – Medarbetarundersökning.
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Sigtuna kommun: Grundskolans medarbetarindikatorer. Samtliga huvudmän 
per enhet.

Skola Driftsform Huvudman Andel (%) med 
lärarlegitimation 
och behörighet 
i minst ett ämne 
läsår 2018/2019*

Andel (%) med 
lärarlegitimation 
och behörighet 
i minst ett ämne 
läsår 2019/2020*

Andel (%) med 
lärarlegitimation 
och behörighet 
i minst ett ämne 
läsår 2020/2021*

Andel (%) med 
lärarlegitimation 
och behörighet 
i minst ett ämne 
läsår 2021/2022

Centralskolan Kommunal Sigtuna 76,0 77,8 75 78,8

Eddaskolan Kommunal Sigtuna - - 89,5 76,5

Ekillaskolan Kommunal Sigtuna 80,5 78,4 76,3 75,6

Galaxskolan Kommunal Sigtuna 77,8 68,4 71,4 65,0

Internationella 
Engelska Skolan 
Sigtuna

Enskild
Internationella 
Engelska Skolan 
i Sverige AB

- - - -

Josefinaskolan -

Norrbackaskolan Kommunal Sigtuna 77,3 80,0 78,3 81,8

Odensala skola Kommunal Sigtuna 75,0 66,7 66,7 75,0

Råbergsskolan Kommunal Sigtuna 60,0 76,5 62,5 68,8

Sagaskolan Kommunal Sigtuna 81,3 64,3 70,0 60,0

Sigtunaskolan 
hum. läroverket, 
gr

Enskild
Sigtuna 
Skolstiftelse

82,6 90,5 91,3 90,5

Skepptuna skola Kommunal Sigtuna 45,5 62,5 71,4 87,5

Skolan Bergius Enskild
Sigtuna Friskola 
AB

31,3 35,3 35,3 37,5

S:t Olofs skola Kommunal Sigtuna 81,3 81,3 78,1 78,1

S:t Pers skola Kommunal Sigtuna 76,5 90,9 90,9 91,7

S:ta Gertrud 
skola

Kommunal Sigtuna 62,5 71,4 68,2 73,7

Steningehöjdens 
skola

Kommunal Sigtuna 73,7 72,4 66,7 76,7

Sätunaskolan Kommunal Sigtuna 63,6 63,2 73,7 75,0

Tingvallaskolan Kommunal Sigtuna 61,1 45,0 68,4 72,2

Väringaskolan Enskild
Väringaskolans 
Föräldra förening

76,5 70,6 72,2 72,2
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13.7.1 Iakttagelser av grundskolans medarbetarindikationer 

Andelen lärare med behörighet i minst ett ämne har sammantaget ökat något under 
läsåret 2021/2022, till 75,5 procent för kommunens samtliga skolor. Sigtuna kommun 
ligger under andelen behöriga lärare i riket. För skolor inom Sigtuna kommun med 
kommunal huvudman har ”andelen lärare med behörighet inom minst ett ämne” ökat 
från 75,7 procent till 76,7 procent. Skolor med enskild huvudman ligger oförändrat på 
69,1 procent. 

Jämfört med föregående år är det fortsatt stora skillnader mellan skolorna. Skolorna 
med högst ”andel lärare med behörighet i minst ett ämne” är S:t Pers skola tätt följd 
av Skepptuna skola och Norrbackaskolan. Av de totalt 18 skolorna som i Sigtuna 
kommun har svarat ligger ovan nämnda fyra skolor över snittet för riket (80,8 
procent). Skolor som avsevärt har ökat ”andelen lärare med behörighet i minst ett 
ämne” är Skepptuna skola, Odensala skola och Steningehöjdens skola. 

Jämfört med föregående period är det ett större antal skolor som har ökat sin 
behörighet. Eddaskolan, Sagaskolan och Galaxskolan har en sjunkande trend gällande 
”andelen lärare med behörighet i minst ett ämne”.

Underlaget som ligger till grund för beräkningen av ”andelen lärare med behörighet 
i minst ett ämne” rapporteras varje hösttermin till SCB och som sedan bearbetas 
och publiceras av Skolverket. Årets resultat baseras på det underlag som skolorna 
rapporterade höstterminen 2021 och som publicerades våren 2022.

13.7.2 Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i Sigtuna kommuns årliga medarbetar-
undersökning som genomförs varje höst. Totalindex för HME har ökat från 79 
till 81 för grundskolans sammantagna resultat för år 2021 jämfört med 2020 års 
resultat. Grundskolans resultat är på samma nivå som resultatet för alla medarbetare 
i kommunen. Med utgångspunkt från den av huvudmannen framtagna arbetsmiljö-
rapporten riktas resurser och insatser till att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.

110 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Grundskola



14. Mål och huvudmannens 
planerade insatser för 
grundskolan 2022/2023

14.1 Mål för grundskolan 2022/2023
Mål 1: Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen.

• Samtliga skolor ska ha betygsresultat över riksgenomsnitten.

• Samtliga skolor ska ha positiva SALSA-värden.

• Samtliga elever ska ha behörighet till att gå vidare till gymnasieskolan.

Mål 2: Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga elever ska i skolan uppleva trygghet.

• Samtliga elever ska uppleva möjlighet till studiero.

• Varje elev kan vara med att påverka undervisningen.

• Elever och föräldrar i grundskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns skola.

Mål 3: Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är 
meningsfullt att gå till jobbet.

• Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.

14.2 Sammanfattning av huvudmannens 
planerade insatser i grundskolan 
2022/2023

14.2.1 Mål 1 – Alla barn och elever når högre resultat

• Huvudmannen genomför kvalitetsseminarier och systematiska kvalitetsdialoger 
med huvudmannens grundskolor och följer löpande under året upp skolornas 
kvalitetsarbete från analys av resultat till effekter av kvalitetsförbättrande insatser. 
Särskilt fokus kommer att läggas vid uppföljning av likvärdighet med avseende 
på kön, elevernas progression på gruppnivå, bedömning utifrån Lgr22 och de 
reviderade riktlinjerna och resultat på nationella prov.
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• I syfte att stärka skolornas systematiska kvalitetsarbete kommer huvudmannen 
att utveckla det analysunderlag som levereras till grundskolorna såsom resultat 
från nationella prov, resultat från kartläggning i förskoleklass, obligatoriska 
bedömningsstödet årskurs 1, andelen åtgärdsprogram osv. 

• Huvudmannen fortsätter att organisera för långsiktighet efter avslutat samarbete 
med Skolverket för nyanlända elever, riktade insatser. I synnerhet handlar detta om 
att fortsätta det förvaltningsövergripande ”Lokala Teamet” som också arbetar med 
att skapa förståelse i hela styrkedjan. Vidare behöver lärledarutbildningen fortsätta 
i nätverksform (för lärledare och lärare i svenska som andraspråk) där språk- och 
kunskapsutvecklande, transspråkande och undervisningen i svenska som andraspråk 
utvecklas i ett kollegialt lärande i ledning av förvaltningens utvecklingsledare. 

• Huvudmannen undersöker möjligheterna att utbilda ovan nämnda nätverk i 
materialet ”Bygga Svenska” som kan användas för att följa elevers kunskaps-
progression i svenska som andraspråk samt vid behovsprövning vilket är ett 
identifierat utvecklingsområde.

• Huvudmannen fortsätter att följa upp och ge stöd till skolor i arbetet med 
”En skola för alla ”i syfte att utveckla arbetet med tillgängligt lärande och lokal 
flexverksamhet. Ett nätverk för att utveckla lokal flexverksamhet har etablerats. 
Huvudmannens har identifierat ett behov av att stärka den samlade elevhälsans 
roll som en central del av ”En skola för alla” för att stärka den gemensamma 
tvärprofessionella kompetensen.

• Huvudmannen arbetar vidare med insatser som anges vara inom befintlig ram 
och inom ramen för särskilda politiska satsningar i den framtagna Handlingsplan 
för likvärdig skola. Etablering av det vetenskapliga teamet har genomförts. 
Huvudmannen har identifierat behov av ökad förståelse för hur tidigt lärande kan 
utvecklas inom ämnet matematik.

• Pedagogisk plattform för Sigtuna kommuns förskolor och skolor etableras som 
utgångspunkt för Sigtuna kommuns 1 till 16-års perspektiv där förskola, grundskola 
och fritidshem mötas i gemensamt utvecklingsarbete. 

• Huvudmannen fortsätter att stötta alla skolors skolbiblioteksutveckling för att 
skolbiblioteken i den pedagogiska verksamheten ska bidra till att stärka lärandet, 
öka läsmotivationen och främja medie- och informationskunnighet. Huvudmannen 
fortsätter vidareutveckling av Cirkulationsbiblioteket för att stärka likvärdigheten 
och främja läsande i fritidshemmet och förskoleklassen samt Mångspråksbiblioteket 
för att möjliggöra transspråkande och läsning på elevens starkaste språk.

• Utifrån genomgång av socioekonomiska förutsättningar och resultat har 
huvudmannen sett behov av att utöka förvaltningsstödet till Ekillaskolan i samråd 
med rektor och skolledning. 
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14.2.2 Mål 2 – Barn och elever känner trivsel, trygghet och 
studiero

• Huvudmannen kommer att förstärka arbetet kring skolnärvaro. Ekillaskolan, 
Centralskolan, S:t Olofs skola och Tingvallaskolan samt förvaltning deltar 
tillsammans med representanter från IFO i seminarieserie anordnad av IFOUS 
Uppsala.

• Huvudmannen kommer att utveckla stöd för att förstärka arbetet med skolnärvaro 
främst riktat mot Ekillaskolan utifrån de socioekonomiska förutsättningarna.

• Huvudmannen stödjer fortsatt arbetet med socialpedagoger/sociala team på 
samtliga av kommunens grundskolor för att främja trygghet och studiero. 
Nätverket för socialpedagoger fortsätter arbetet med utveckla processer som ger 
förutsättningar för lärande och kompetensutveckling för berörda professioner. 

• Sigtuna kommuns skolor deltar i det evidensbaserade föräldrastödsprogrammet 
Frisk skolstart, utvecklat i områden med stora hälsobehov i syfte att främja barns 
hälsa och förebygga övervikt och fetma.

• Huvudmannen kommer fortsatt att erbjuda kompetensutveckling inom 
programmet PAX till skolor som har behov av att utveckla sitt arbete med trygghet 
och studiero samt ge stöd vid implementering.

14.2.3 Mål 3 – Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Huvudmannen kommer att satsa på kompetensutveckling till samtliga rektorer inom 
grundskolan med fokus på kollegialt lärande. Kompetensutvecklingen syftar till att 
förstärka observationskultur även bland rektorer för att ge dem verktyg för att ge 
adekvat återkoppling till lärare i syfte att utveckla undervisningens kvalitet på skolorna.

• I syfte att stärka rektorer och biträdande rektorer som grupp och skolledare 
kommer biträdande rektorer att delta i ett rektorsmöte varje månad. Fokus vid dessa 
tillfällen kommer att ligga på gemensamma chefsfrågor kopplade till ekonomi och 
HR samt teman som medvetet väljs för att de är relevanta för båda kategorierna. 
Det nätverk för biträdande rektorer som startades upp förra läsåret får också en 
starkare struktur genom att det möts vid samma tillfällen.

• Samarbetet inom Forum för samverkan (FoSam) fortsätter. Syftet med 
samverkansprojektet är professions- och verksamhetsutveckling inom förskola/
skola utifrån aktuell forskning. Inom ramen för FoSam har de kommunala skolorna 
och förskolorna ledamöter i Skolledarakademin. 

• För att stärka det vetenskapliga förhållningssättet har huvudmannen etablerat det 
vetenskapliga teamet för att säkerställa att undervisningen utgår ifrån vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet på skolnivå. Huvudmannen har identifierat behov av 
ökad förståelse inom matematik för att förstärka det tidiga lärandet.

• Huvudmannen utvecklar samarbetet med Uppsala universitet kring partnerskolor 
till att förutom arbetet med lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning också 
omfatta samverkan mellan praktiker och forskare.
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15. Bakgrund

Grundsärskolan 2021/2022 

Elevers födelseår 
/Årskurs

Antal elever*

2014/F             12

2013/1 12

2012/2 9

2011/3 9

2010/4 12

2009/5 4

2008/6 10

2007/7 10

2006/8 9

2005/9 4

Totalt 91

Grundsärskolan fritidshem 2021/2022

Elevers födelseår 
/Fritidsgrupp

Antal elever*

2015/F 11

2014/1 7

2013/2 9

2012/3 6

2011/4 8

2010/5 2

2009/6 6

Total 49

*Antal elever fastställt 2022-03-31

Grundsärskolan har under läsåret 2021/2022 organiserat skolan i två arbetslag i syfte 
att stärka förutsättningar till kollegialt arbete och samverkan för att öka kvaliteten i 
undervisningen och bättre möta elevernas behov och förutsättningar. Eleverna är 
organiserade utifrån kursplanens ämnen eller ämnesområden. Grundsärskolan har 
även organiserad undervisning för elever med särskilda behov inom autismspektrum 
och för de elever som har flera funktionsnedsättningar. Fritidshemmet på 
grundsärskola är indelat i två avdelningar, Krokodilen och Krabban. 

115 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Grundsärskola



15.1 Kvalitetsarbetet i grundsärskolan
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i grundsärskolan utifrån läroplanens 
kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag. Utöver det utvärderas den upplevda 
kvaliteten på fritidshemmet.

15.1.1 Kunskapsuppdraget

På huvudmannanivå följs kunskapsresultaten upp två gånger under läsåret: 
vid höstterminens slut samt vid slutet av läsåret. Vid varje uppföljningstillfälle 
sammanställs resultat gällande måluppfyllelse utifrån kunskapskraven på huvudmanna-
nivå, på enhetsnivå och på ämnesnivå för de elever som läser grundsärskolans 
kursplan. För de elever som läser ämnesområden sker uppföljningen på individnivå. 
Informationen analyseras och utifrån slutsatserna planeras för vidare insatser. Vid 
läsårets slut dokumenteras varje elevs kunskapsutveckling i samtliga ämnen och 
ämnesområden. Sammanställningarna analyseras för vidare arbete med ständiga 
förbättringar som sedan dokumenteras i enhetens respektive huvudmannens 
kvalitetsredovisning.

15.1.2 Värdegrundsuppdraget och upplevd kvalitet

Enkätresultaten ger en indikation på hur föräldrar upplever undervisningskvaliteten 
och kvaliteten i lärmiljön, till exempel elevens upplevelse av trygghet. Om det finns 
områden där vårdnadshavare inte är nöjda analyseras vad det kan bero på och beslutas 
om åtgärder som ska vidtas. Huvudmannen granskar också hur verksamheten 
lever upp till kvaliteten i lagstadgade dokument, till exempel i skolans plan mot 
kränkande behandling och diskriminering. Verksamhetschefen har regelbundna 
uppföljningar med rektorerna för att få en förståelse för till exempel kvaliteten på 
arbetet med trygghet och värdegrundsuppdraget i stort. Grundsärskolan omfattas av 
Sigtuna kommuns föräldra- och elevenkät som i grundsärskolan besvaras endast av 
vårdnadshavare. 
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16. Mål för grundsärskolan 
2021/2022

Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga elever ska utmanas till högre måluppfyllelse.

• Alla mål är individuella utifrån elevernas förmågor.

• Digitalt lärande ska vara en del av grundsärskolans undervisning. 

• Personal utövar lågaffektivt bemötande i sitt ledarskap.

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Alla elever på grundsärskolan känner sig trygga.

• Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero.

• Elever och föräldrar i grundsärskolan ska vara nöjda med sin skola/sina barns 
skola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker att det är 
kul att gå till jobbet. 

• Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker. 
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17. Sammanfattning av huvud-
mannens genomförda insatser 
2021/2022 i grundsärskolan

• Huvudmannen har gett stöd i att utveckla grundsärskolans systematiska 
kvalitetsarbete och i att ta fram strukturer för uppföljning. Målen i arbetsplanen har 
följts upp under arbetsplatsträffar och i arbetslagen. Särskilt fokus har legat på att 
följa upp effekterna av den genomförda organisationsförändringen i form av nya 
arbetslag som leds av arbetslagsledare. Det kollegiala lärande har intensifierats och 
klasskonferenser har införts som ett led i arbetet med likvärdig bedömning med 
fokus på kunskapsutveckling och progression. 

• Kompetensutveckling inom Tecken som Alternativ och Kompletterande 
Kommunikation (TAKK) har genomförts under läsåret med särskilt fokus på 
nyanställda. Insatsen har följts upp i kvalitetsdialog med grundsärskola. Arbetet 
med TAKK kommer fortsätta vara en del av skolans utvecklingsarbete för att 
ytterligare stärka elevernas kommunikativa förmågor i lärsituationer samt vara ett 
aktivt verktyg som en del av tillgängligt lärande. 

• Huvudmannen fortsätter att rikta stöd i form av en specialpedagogisk tjänst 
inom den centrala barn- och elevhälsan för att stödja elever med intellektuell 
funktionsnedsättning mot grundskola och grundsärskola. Specialpedagogen har 
bland annat genomfört observationer och varit behjälplig med stöd till lärare för att 
utveckla undervisning mot grundsärskolans läroplan. 

• Huvudmannen fortsätter att ge stöd mot grundsärskolan för att utveckla strukturer 
för ett skolbibliotek och bygga upp ett bokbestånd för att komma igång med 
skolbiblioteket.

• Huvudman fortsätter stötta grundsärskolan i arbetet med att utveckla 
undervisningen, kopplat till ämnen och ämnesområden. Stödet sker i form av 
utvecklingsledare och specialpedagog på centrala barn- och elevhälsan. 

• Huvudmannen har gett stöd mot grundsärskolan i arbete med att utöka och 
förstärka kommunikationen med vårdnadshavare med kort tid i Sverige. Detta 
arbete behöver fortsätta prioriteras, tillsammans med kommunikation mot alla 
vårdnadshavare med barn på grundsärskolan för ökad föräldrasamverkan. 

• Huvudmannen fortsätter att ge stöd till grundsärskolan vid utformning av 
lärmiljöerna i de nya lokalerna för att främja trivsel, trygghet och studiero. 
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18. Resultat och analys

18.1 Resultat: Kunskapsuppdraget

Resultat för elever i årskurs 9

Läsår Klarat kunskapskrav i alla 
ämnen/ämnesområden

2021/2022 100 %

2020/2021 88 %

2019/2020 100 %

2018/2019 100 %

2017/2018 78 %

2016/2017 80 %

2015/2016 100 %

18.1.1 Våren 2022

Av eleverna i årskurs 9 var de två som fick betyg. Två elever läste ämnesområden och 
uppnådde sina individuella mål. Samtliga fyra elever nådde sina mål. 

18.1.2 Våren 2021

De elever i årskurs 9 som läste ämnen nådde samtliga kunskapskrav. Av de tre elever 
i årskurs 9 som läste ämnesområden nådde två sina individuella mål. Den elev som 
inte nådde målen kom till grundsärskolan sent under årskurs 9 och hade inte samma 
förutsättningar att nå målen.

18.1.3 Våren 2020

Samtliga elever i årskurs 9 som läste ämnen nådde kunskapskraven i alla ämnen. Den 
elev i årskurs 9 som läste ämnesområden uppnådde sina individuella mål. 

18.2 Analys Kunskapsuppdraget

18.2.1 Analys

Resultatet i årskurs 9 vårterminen 2022 låg på 100 procent, en ökning från föregående 
år och i samma nivå som 2019 och 2020. Alla fyra elever gick ut årskurs 9 vårterminen 
2022. Två av eleverna läste ämnen med betyg och två stycken läste ämnesområden 
med uppsatta individuella mål. Elevernas lärande och kunskapsutveckling följs 
över tid via dokumentation i de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som 
skrivs i den kommungemensamma lärplattformen. Huvudman uppmärksammar 
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i kvalitetsdialog med grundsärskolan att arbetet med uppföljning av elevernas 
individuella mål och kunskapskrav med stöd av IUP kan utvecklats ytterligare som 
en del av kvalitetsarbetet. Det finns ett behov av att systematisera mer data än 
betyg och bedömning av individuella mål i årskurs 9 för att kunna urskilja synergier 
mellan insatser och elevernas resultat. I nuläge är det cirka 70 procent av eleverna 
som läser ämnesområden, vilket innebär att majoriteten av elever inte mäts utifrån 
kunskapskrav som kan sammanställas på en övergripande nivå. Grundsärskolan har 
även på enhetsnivå identifierat ett behov av att arbeta vidare med konkretiserade 
och mätbara arbetsplansmål för att fortsätta stärka utvecklingsarbetet med att 
synliggöra kvalitet i undervisning, både när det gäller ämnesundervisning och 
ämnesområden. Huvudmannen behöver stödja verksamheten med att utveckla fler 
indikatorer för mätning av kunskapsprogression och följa upp arbetet i forum så som 
kvalitetsdialoger med grundsärskolans ledningsgrupp. 

Till följd av att elevantalet i grundsärskolan har ökat från 70 till 91, under de sista 
två åren tillsattes ytterligare skolledare med pedagogiskt ansvar läsåret 2021 för 
att kunna möta behoven i den växande verksamheten. Ett ökat elevantal har även 
medfört ökad personalvolym, både i form av lärare och elevresurser. Rektorerna 
på grundsärskolan beskriver att en snabb utökad medarbetargrupp har inneburit 
organisatoriska utmaningar utifrån delaktighet och kontinuitet i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Parallellt med en utökad grupp medarbetare har även pandemin 
utgjort hinder i arbetet med planerade insatser. Utvecklingsarbetet har periodvis 
stått tillbaka något på grund av de nämnda förutsättningarna, samtidigt har grund-
särskolan kunnat genomföra flera av deras planerade insatser så som utbildning 
och introduktion av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation 
(TAKK), kompetensutveckling inom lågaffektivt bemötande och gemensamt arbete 
med bildstöd som komplement till TAKK. Huvudmannen ser därmed att tillskott på 
skolledare har kunnat skapa bättre förutsättningar till ett nära pedagogiskt ledarskap. 
Som en del av det språkutvecklande arbetssättet behöver huvudman fortsatt verka 
för att stärka grundsärskolans skolbibliotek. Detta sker bland annat genom stöd från 
skolbiblioteksutvecklare för att bygga bokbestånd som är anpassat för målgruppen 
och en fysisk plats i den nya skolbyggnaden som står klar höstterminen 2022. 

Gällande utvecklingsarbete med undervisningen mot individuella mål och 
kunskapskrav har grundsärskolans lärare ingått i ett kollegialt lärande för likvärdig 
bedömning under de senaste två läsåren. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i ett 
kartläggningsmaterial, framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
och leds av grundsärskolans förstelärare. Intern utvärdering på grundsärskolan 
visar på att lärarna upplever ökad samsyn inom bedömning och stärkt kompetens 
gällande att tolka kunskapskrav. Huvudmannens riktar stöd i form av ytterligare 
en förstelärartjänst som ska tillsättas på grundsärskolan i syfte att förstärka det 
pedagogiska utvecklingsarbetet, samt öka organisatoriska förutsättningar till fortsatt 
kollegialt lärande. 
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18.2.1.1 Utmaningar

Grundsärskolan är en mångkulturell skola med hög andel flerspråkiga elever. Det 
senaste socioekonomiska indexet visar på en markant ökning av elever från socialt 
utsatta områden. Indexet har ökat från 104 till 124, där 250 är det högsta värdet. 
Huvudmannen ser ett behov av att utöka arbetet tillsammans med grundsärskolan 
gällande nyanländas lärande och undervisning utifrån flerspråkighet som en del av det 
kompensatoriska uppdraget. Huvudmannen har haft ett samarbetande projekt med 
Skolverket gällande ”Nyanländas lärande” mellan år 2020 och 2022. Detta innefattar 
bland annat kompetensutvecklande insatser inom språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt och undervisning i svenska som andra språk. 9 grundskolor valdes ut 
2020 för att ingå i samarbetsprojektet. Det finns ett framtida behov av att inkludera 
grundsärskolan i de framåtsyftande planerade insatserna för ”Nyanländas lärande” och 
svenska som andraspråk utifrån verksamhetens ökade socioekonomiska index. 

18.2.2 Upplevd kvalitet i grundsärskolan och värdegrunds-
uppdraget

Eftersom den kommunala grundsärskolan är den enda i Sigtuna kommun finns 
bara stapeln ”Sigtuna kommun 2021” i figurerna. Den motsvarar alltså även den 
kommunala grundsärskolan 2022.

2018 infördes brukarenkäten för första gången för vårdnadshavare med barn på 
grundsärskolan. I grundsärskolan är det endast vårdnadshavare som svarar på enkäten.
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Vårdnadshavares svarsfrekvens på föräldra- och elevenkäten vårterminen 2022 
är 50 procent (totalt 46 svar). Förra vårterminen var svarsfrekvensen 47 procent, 
vilket innebär att det har skett en ökning med 3 procentenheter. På två läsår har 
svarsfrekvensen stigit 12 procentenheter, från 38 procent till 50 procent. Ökningen 
av andelen vårdnadshavare som besvarar enkäten är ett resultat i rätt riktning. Trots 
den positiva riktningen i svarsfrekvens är det ett fortsatt utvecklingsområde att få fler 
vårdnadshavare att svara på enkäten för mer kvalitativt analysunderlag. Verksamheten 
saknar idag tydliga strategier gällande arbetet med att öka svarsfrekvensen. Rektor 
skriver informationsbrev via lärplattformen, men utifrån skolans analys har flertalet 
vårdnadshavare svårt att hitta in till den informationen. Bäst kommunikationsväg 
upplever pedagogerna är via elevernas kontaktböcker, då föräldrar ger information 
eller ställer frågor via den. Även utvecklingssamtalet har god uppslutning och kan 
utvecklas mer strategiskt till att användas till betydelsefull kommunikation. 

När det gäller vårdnadshavares upplevda kvalitet av undervisningens innehåll är 
det särskilt värt att notera den stora andelen vårdnadshavare som svarar alternativet 
”vet inte” i fråga 1 och 3 i tabellen ovan. 11 procent besvarar fråga 1 och 3 i tabellen 
med svarsalternativet ”vet inte”. En av de största utmaningarna som grundsärskolan 
lyfter i sin kvalitetsredovisning är kommunikationen med vårdnadshavare. Särskilt 
lyfter grundsärskolan att de utmanas av att flera av vårdnadshavarna är nyanlända 
och begränsade i det svenska språket, både när det gäller tal och skrift. För att mer 
effektivt nå denna grupp vårdnadshavare behöver verksamheten utveckla strategier 
för samverkan och kommunikation gällande undervisningens innehåll och elevernas 
kunskapsutveckling, då detta saknas idag. I synnerhet behöver verksamheten utveckla 
strategier att nå de vårdnadshavare som har begränsad svenska eller engelska som 
språk för att kunna inkludera denna grupp vårdnadshavare i samverkan mellan skola 
och hem. Huvudmannen behöver följa upp arbetet genom kvalitetsdialoger. 

En större andel vårdnadshavare än föregående år upplever att deras barn får det stöd 
som behövs för att klara skolan. 95 procent svarade att de instämmer helt eller delvis i 
att deras barn får stöd. Detta är en ökning från föregående år med 12 procentenheter. 
En förklaring till varför vårdnadshavare upplever att deras barn får stöd i skolan kan 
vara att grundsärskola som verksamhet har stort fokus på både omsorg och kunskap. 
Särskilt intressant blir detta resultat på frågan om stöd när man sätter det i kontrast till 
de frågor som avsåg undervisningens innehåll. Ingen vårdnadshavare valde alternativet 
”vet inte” i frågan om sitt barn får det stöd som behövs. Samtidigt som 11 procent 
svarade ”vet inte” på frågan om sitt barn får uppgifter och utmaningar som leder till 
högre kunskapsutveckling. Det är möjligt att vårdnadshavare inte svarar på frågan 
om stöd utifrån måluppfyllelse eller stimulans mot högre kunskapsutveckling. En 
förklaring till resultatet kan vara att vårdnadshavare i enkäten har relaterat begreppet 
”stöd i skolan” till trygghet och trivsel i större utsträckning än kunskapsuppdraget. 
En annan förklaring till det positiva resultatet i frågan om stöd i skolan kan vara 
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det kollegiala arbetet som gjort under läsåret på grundsärskolan med att utbilda och 
kompetensutveckla personal i lågaffektivt bemötande. Huvudmannen har med hjälp 
av skolpsykolog från centrala barn- och elevhälsan arbetat med kompetensutveckling 
för personal inom lågaffektivt bemötande och bemötande av barn som kräver 
extraordinära insatser. Arbetslaget har utgått från boken Beteendeproblem i skolan av 
Bo Hejlskov, legitimerad psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt 
bemötande. Huvudmannen har i kvalitetsdialog med grundsärskolan noterat 
att det finns ett fortsatt behov att utveckla arbetet med lågaffektivt bemötande. 
Grundsärskolan lyfter i sin analys att lågaffektivt bemötande är ett viktigt verktyg för 
all personal för att veta hur man ska agera och bemöta elever i affekt på ett sätt som är 
tryggt. 

18.2.3 Nöjd kund-index – alla föräldrar grundsärskolan

Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har 
besvarats på en 10-gradig skala som därefter har beräknats till ett övergripande mått 
på nöjdheten baserat på en sammanvägning av dessa tre frågor, indexerat till ett värde 
mellan 0 och 100.

På en övergripande nivå har nöjd kund-index för vårdnadshavare ökat från 70 till 76, 
vilket är det högsta värdet av NKI sedan brukarenkäten infördes på grundsärskolan 
2018. Upplevelsen bland vårdnadshavare är att grundsärskolan har en hög vuxentäthet. 
Hög vuxentäthet, tillsammans med kompetensutvecklande insatser inom Tecken som 
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) och lågaffektivt bemötande 
kan vara förklaringar till den positiva riktningen på övergripande nivå av NKI. 
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18.2.4 Upplevd kvalitet på fritidshemmet

Föräldrarnas upplevelse av att deras barn är tryggt på fritidshemmet har höjts från 
93 procent till 97 procent. Riktningen gällande tryggheten på fritidshemmet pekar 
i fortsatt positiv riktning utifrån vårdnadshavares perspektiv. När det kommer till 
trygghet har särskilt fokus legat på att utveckla och implementera gemensamma 
strukturer och rutiner på fritidshemmet i syfte att elevernas känner igen sig och blir 
trygg med igenkänningsfaktorer. I värdegrundsarbete har fritidshemmet arbetat 
kontinuerligt med ”Hur man är en bra kompis”. Framför allt har fritidshemmet 
koncentrerat sig på att öva förmågor så som samarbete, kommunikation, reflektion 
och ansvar för att öva på konflikthantering. Däremot har det övergripande resultatet 
för nöjd kund-index gällande fritidshemmet minskat på från 78 till 74. En möjlig 
förklaring till det sjunkande resultatet tror grundsärskolan kan bero på en identifierad 
brist av likvärdighet mellan fritidshemmets avdelningar, vilket då möjligtvis påverkar 
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vårdnadshavares nöjdhet beroende på vilken avdelning deras barn går på. I likhet med 
svaren i brukarenkäten för grundskolan, kan huvudman notera att även fritidshemmet 
får en hög andel vårdnadshavare som svarar alternativet ”vet inte” i frågor som avser 
undervisning. Huvudmannen behöver stödja grundsärskolans fritidshem med att hitta 
fler metoder för att kommunicera med vårdnadshavare kring elevernas lärande.

Som en del av att utveckla läroplansuppdraget på fritidshemmet ingår fritids-
utvecklaren på grundsärskolan i det kommunövergripande nätverket för fritidshem. I 
detta sammanhang kommer huvudmannen under läsåret att leda arbetet med det nya 
självskattningsverktyget för fritidshemmet. Scanningsmaterialet kommer att kunna 
skapa goda förutsättningar för grundsärskolans fritidshem i arbetet med att identifiera 
och analysera utvecklingsområden utifrån läroplansuppdraget. Under vårterminen 
scannande fritidshemmet fyra läroplansområden. I självskattnings verktyget utvärderas 
verksamheten utifrån fyra olika nivåer, bristfällig, grundläggande, utvecklande och 
avancerad. I de fyra olika områdena som utvärderades under våren 2022 bedömer den 
ena fritidsavdelningen sig vara på en bristfällig nivå, medan den andra upplever sig 
vara på en grundläggande nivå. Bristfällig nivå innebär att avdelningen fäller omdöme 
om sig att vara i behov av struktur, samt stärka undervisningen mot läroplanen. I 
kvalitetsdialoger med grundsärskolans fritidshem har det framgått att det finns ett 
behov av att stärka likvärdigheten gällande de olika avdelningarna. En planerad insats 
för att stärka likvärdigheten på fritidshemmet är organisatoriska förändringar där 
två fritidsavdelningar kommer att slås ihop till en. Syfte med insatsen är att skapa 
ett likvärdigt fritidshem genom högre grad av samverkan utifrån trygghet, ledning 
och stimulans. Ytterligare satsning på fritidshemmet, kopplat till den förändrade 
organisationen är utformning av en ny tjänst som fritidsutvecklare med ansvar för 
hela fritidshemmet. Särskilt viktigt blir det för verksamheten att skapa organisatoriska 
förutsättningar som möjliggör att självskattningsverktyget blir en väl integrerad del i 
utvecklingsarbetet. 

Det görs upprepande försök i att rekrytera grundskolelärare mot fritidshem på 
grundsärskolan. Dessvärre är grundskolelärare mot fritidshem en bristkompetens på 
nationell nivå vilket försvårar rekryteringen, arbetet fortsätter kontinuerligt med att 
öka behörig personal mot fritidshemmet. 

Sammanfattningsvis pekar resultaten uppåt gällande fritidshemmet inom området 
trygghet. Utmaningar kvarstår i att öka svarsfrekvensen på brukarenkäten för att 
kunna utgöra en större del av kvalitetsarbetet. Det nya scanningsverktyget som införs 
läsåret 2022/2023 möjliggör fler indikatorer i kvalitetsarbetet mot läroplansuppdraget 
för fritidshemmet och kommer redan hösten 2022 kunna integreras i verksamhetens 
kvalitetsarbete.
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19. Resultat: Medarbetare
Sigtuna kommun: Grundsärskolans medarbetarindikatorer

Indikator Utfall 
2018/2019

Utfall 
2019/2020

Utfall 
2020/2021 

Utfall 
2021/2022 

Andel (%) lärare med lärar-
legitimation och behörighet 
i minst ett ämne riket

14,2 13,6 15,7 13,8

Andel (%) lärare med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne 
kommunal huvudman*

33,3 33,3 33,3 0

Andel (%) heltidstjänster 
med pedagogisk examen, 
riket

83,2 83,0 82,9 85,2

Andel (%) heltidstjänster 
med pedagogisk examen, 
kommunal huvudman**

100 95,4 95,4
100  

(11,3 lärare)

Andel (%) heltidstjänster 
med specialpedagogisk 
högskoleexamen, riket

27,3 26,5 27,4 27,7

Andel (%) heltidstjänster 
med specialpedagogisk 
högskoleexamen, 
kommunal huvudman**

55,8 53,2 44 33,2

Källa: Skolverket.

* Procentsatsen utgör 1 av 3 lärare. 

** Utgör procent av 10,8 heltidstjänster. 

19.2.1 Grundsärskolans medarbetarindikatorer

”Andelen lärare med lärarlegitimation i minst ett ämne” inom grundsärskolan har 
minskat under läsåret 2021/2022 jämfört med läsåret 2020/2021. En behörig lärare 
har slutat under läsåret. ”Andelen heltidstjänster med specialpedagogisk examen” 
har minskat något i kommunen för läsåret 2021/2022 jämfört med föregående år. 
Jämfört med riket har grundsärskolan i Sigtuna kommun en högre behörighet när 
det gäller ”andelen heltidstjänster med specialpedagogisk högskoleexamen” som är 5, 
5 procentenheter högre än riket. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) för grundsärskolan ingår i kommunala skolor 
och presenteras under avsnittet grundskola.
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20. Mål för grundsärskolan 
2022/2023

Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga elever utmanas till högre måluppfyllelse. 

• Alla mål är individuella utifrån elevernas förmågor.

• Digitalt lärande ska vara en del av grundsärskolans undervisning.

• All personal är tydlig i sitt ledarskap och utövar lågaffektivt bemötande.

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Alla elever på grundsärskolan känner sig trygga.

• Samtliga ska bidra till allas trivsel, trygghet och studiero.

• Elever och vårdnadshavare i grundsärskolan ska vara nöjda med sin skola eller sitt 
barns skola.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är 
meningsfullt att gå till jobbet. 

• Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.
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21. Sammanfattning av 
huvudmannens planerade 
insatser 2022/2023

21.1 Mål 1 – Alla barn och elever når högre 
resultat

• Huvudmannen ger fortsatt stöd i att utveckla grundsärskolans systematiska 
kvalitetsarbete. Särskilt fokus ligger på att skapa mätbara mål med indikatorer som 
grund för analys för fortsatt utvecklingsarbete, samt att ge stöd i analysarbete.

• Huvudmannen fortsätter att rikta stöd i form av en specialpedagogisk tjänst 
inom den centrala barn- och elevhälsan med syfte att ge didaktiskt stöd till 
grundskolor och grundsärskolan där det går integrerade elever med intellektuell 
funktionsnedsättning.

• Huvudmannen arbetar för att höja kvaliteten och stärka systematiken i uppföljning 
av lärandet hos elever med intellektuell funktionsnedsättning, både i grundsärskola 
och de individintegrerade eleverna. 

• Huvudmannen ger stöd till grundsärskolan för att starta skolbiblioteksverksamhet 
särskilt anpassat för grundsärskoleelever. 

• Huvudmannen stödjer grundsärskolan med att hitta fler metoder för att 
kommunicera med vårdnadshavare kring elevernas lärande.

21.2 Mål 2 – Barn och elever känner trivsel, 
trygghet och studiero

• Huvudmannen kommer arbeta med att stärka systematiken gällande 
grundsärskolans arbete med att mäta elevernas trivsel och trygghet. 

• Huvudmannen stödjer grundsärskolan i att förbättra kommunikationen mellan 
vårdnadshavare och skola med utgångspunkt i Tillsammans – hem och skola-
dokumentet. 
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21.3 Mål 3 – Engagerade medarbetare med 
rätt kompetens

• Huvudmannen tilldelar grundsärskolan ytterligare en förstelärartjänst i syfte att 
stärka utveckling av undervisning..

• I arbetet med kompetensförsörjning behöver ett särskilt fokus riktas mot att öka 
andelen legitimerade grundlärare mot fritidshem och legitimerade lärare med 
inriktning grundsärskola. 

• Huvudmannen kommer att fortsätta utveckling av arbetsgivarvarumärket med 
fokus på svårrekryterade yrkesgrupper.

• Huvudmannen kommer att genomföra en fördjupad analys av skolformernas 
sjukfrånvaro som ska föras in i det systematiska kvalitetsarbetet.

• Huvudmannen stödjer grundsärskolan i arbetet med undervisningsuppdraget 
utifrån olika yrkesroller. 
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22. Bakgrund
Kommunala fritidshem 2021/2022

Kommunala fritidshem Antal barn* Åk F–3 Åk 4–6

Odensala skola fritidshem 91 88 3

Råbergsskolan fritidshem 131 119 12

Skepptuna skola fritidshem 76 50 26

Centralskolan fritidshem 188 171 17

Norrbackaskolan fritidshem 173 155 18

Sigtuna kommuns grundsärskola 49 33 16

Sätunaskolan fritidshem 178 159 19

Tingvallaskolan fritidshem 128 104 24

S:t Pers skola fritidshem 155 144 11

S:ta Gertrud skola fritidshem 133 126 7

Eddaskolan fritidshem 150 122 28

Galaxskolans fritidshem 165 146 19

Sagaskolan fritidshem 169 141 28

Steningehöjdens skola fritidshem 182 163 19

Total 1968 1721 247

*Antal elever fastställt 2022-03-31

Fristående fritidshem 2021/2022

Fristående fritidshem Antal barn*

Josefinaskolan 86

Väringaskolan 131

Internationella Engelska skolan 198

Total 415

22.1 Kvalitetsarbete i fritidshem
Huvudmannen utvärderar kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanen, 
kunskapsuppdraget samt värdegrundsuppdraget. Dessutom utvärderas den upplevda 
kvaliteten.
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22.1.1 Kunskapsuppdraget

Uppföljningen av kvaliteten i fritidshemmet utifrån läroplanens mål bygger 
på enkätundersökningar och kvalitetsdialoger. Enkätresultaten följs upp på 
huvudmannanivå. Vid varje uppföljningstillfälle sammanställs resultat om 
måluppfyllelse utifrån kunskapskraven på huvudmannanivå och på enhetsnivå. 
Fritidshemmen kommer vid varje terminsslut att genomföra en ”scanning” som är 
ett verktyg för att skatta måluppfyllelsen utifrån läroplanens kapitel 4. Resultaten 
analyseras både på huvudmanna- och skolnivå och utifrån slutsatserna planeras 
för vidare insatser, både på lokal och övergripande nivå. Efter läsårets slut gör 
huvudmannen en sammanställning av samtliga enheters resultat. Sammanställningarna 
analyseras för att sedan dokumenteras i både enhetens och huvudmannens 
kvalitetsredovisning.

22.1.2 Värdegrundsuppdraget

Enkätundersökningarna ger, två gånger per år, en indikation på hur elever och 
vårdnadshavare upplever kvaliteten i verksamheten och kvaliteten i lärmiljön, till 
exempel möjligheten till inflytande och trygghet. Enkäterna ger även indikationer på 
hur huvudmannen och enheterna kan utveckla kvaliteten i skolans olika dokument, 
till exempel skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga 
skolor har kvalitetsdialoger varje termin tillsammans med den ansvariga chefen på 
förvaltningen och utvecklingsledare. Syftet med dialogerna är att följa hur arbetet 
med skolans arbetsplan fortskrider samt att ha gemensamma dialoger om fortsatta 
utvecklingsbehov, både i skolan, på fritidshemmet och på huvudmannanivå.

22.1.3 Upplevd kvalitet

Upplevd kvalitet handlar om i vilken grad elever och deras vårdnadshavare är nöjda 
med fritidshemmet, vilket mäts årligen i elev- och föräldraenkäten. Enkäten om 
fritidshemmet riktar sig främst till elever i årskurs 3 och deras vårdnadshavare. 
Undersökningen ger en bild av hur elever och vårdnadshavare upplever verksamheten. 
Resultatet analyseras av enheter och huvudman och för de områden där elever och 
vårdnadshavare inte är nöjda beslutas om åtgärder som ska vidtas. 
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23. Mål för fritidshemmen 
2021/2022

Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga fritidshem arbetar med det centrala innehållet i läroplanen varje termin och 
resultaten följs upp halvårsvis.

• Fritidshemmet utvecklar barnens kunskaper. 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga elever i fritidshemmet upplever trygghet. 

• Eleverna upplever att de kan påverka verksamheten i fritidshemmet. 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är kul 
att gå till jobbet.

• Andelen legitimerade grundlärare mot fritidshemmet ökar så att varje fritidshem 
uppnår minst en legitimerad grundlärare mot fritidshem.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.
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24. Sammanfattning av huvud-
mannens genomförda insatser 
2021/2022 på fritidshemmet

• Huvudmannen har tillsammans med en arbetsgrupp färdigställt scanningverktyget 
under läsåret och detta har förankrats i rektorsgruppen och testats på samtliga 
enheter. Materialet ersätter nu det tidigare självskattningsverktyget ”Lilla Bruk”. 
Syftet med verktyget är att skapa en förståelse för läroplansuppdraget och kapitel 4 
som behandlar fritidshemmet uppdrag. Under kommande läsår används verktyget i 
sin helhet på samtliga enheter och scanning genomförs i december respektive juni.

• Huvudmannen har organiserat ett utbyte i rektorsgruppen där de strukturella 
förutsättningarna utifrån läroplansuppdraget har diskuterats. Bland annat har frågor 
lyfts om hur olika kompetenser kan användas för att möta elevernas omsorgsbehov 
då uppdraget är komplext där både omsorg och lärande kombineras. 

• Huvudmannen har under läsåret, med stöd av det centrala och de lokala 
skolbiblioteken, verkat för att stärka fritidsläsningen. Detta har bland annat skett 
genom läsaktiviteter på fritidshemmen under läslovet (höstlovet) samt en ökad 
fokus på fritidshemmens behov i skolbibliotekariegruppen. Skolbibliotekarierna har 
även inlett ett arbete för att höja kompetensen i fritidshemsnätverket kopplat till 
böcker och läsning. Flera skolbibliotek har också under året etablerat ”fritidsbibbla” 
och ”utebibbla” i samverkan med fritidshemmens övriga verksamhet.

• Som en del i att försöka höja behörigheten på kommunens fritidshem infördes ett 
antal förstelärartjänster för legitimerade lärare mot fritidshem. Ambitionen var att 
rekrytera personal externt men också möjliggöra dessa tjänster för befintlig personal 
i kommunen. 

134 (151)

Kvalitetsredovisning – Barn- och ungdomsförvaltningen: Fritidshemmet



25. Resultat och analys

25.1 Kunskapsuppdraget – lärandet på 
fritidshem

Svarsfrekvens på föräldrar- och elevenkäten vårterminen 2022

Målgrupp Antal svar 
samtliga

Antal svar 
kommunal 
regi

Svarsfrekvens 
samtliga (%)

Svarsfrekvens 
kommunal 
regi (%)

Elever årskurs 3 533 483 93 93

Vårdnadshavare 
årskurs 3

358 321 62 61

Årskurs 3: ”Det jag lär mig på fritidshemmet hjälper mig i skolarbetet” 
Kommunal huvudman – elever*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022.

Årskurs 3: ”Det jag lär mig på fritidshemmet hjälper mig i skolarbetet” 
Samtliga huvudmän per skolenhet – elever
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25.1.1 Analys – lärandet på fritidshem

Svarsfrekvensen för elever har en fortsatt positiv utveckling i de kommunala skolorna 
då frekvensen ökat från 85 till 93 procent. 

I Sigtuna kommun har medelvärdet för frågan ”det jag lär mig på fritidshemmet 
hjälper mig i skolarbetet” ökat något till 2,8 och för de kommunala skolorna är värdet 
detsamma, det vill säga 2,8. Trenden är positiv över tid. De fritidshem som förbättrar 
sina resultat mest i jämförelse med föregående läsår är S:ta Gertruds skola och 
Sagaskolan medan Eddaskolan och S:t Per gör störst negativ förändring.

Vid en jämförelse av enheternas självskattning genom scanningverktyget i juni 2022 
finns skillnader i hur personalens skattar verksamheten i förhållande till elevernas 
upplevelse och svar i enkäterna. I scanningverktyget finns nivåerna bristfällig, 
grundläggande, utvecklande och avancerad utifrån det uppdrag fritidshemmet har i 
läroplanens kapitel 4. Exempelvis har Eddaskolan skattat sig som ”grundläggande”, 
”utvecklande” och ”avancerad” på flera delar som handlar om att ge eleverna 
förutsättningar att utveckla specifika förmågor medan eleverna är övergripande 
negativa till frågeställningen ”det jag lär mig på fritidshemmet hjälper mig i 
skolarbetet”. Denna bild speglas också till stor del på S:t Pers skola och Galaxskolan 
där det finns en diskrepans mellan personalens självskattning och elevernas upplevelse. 
Huvudmannen behöver stödja rektorerna och skolornas ledningsgrupper i en analys 
där en jämförelse mellan elevernas och föräldrarnas enkätsvar ställs i korrelation till 
pedagogernas självskattning.

Sätunaskolan, Steningehöjden skola och Tingvallaskolan har överlag en mycket nöjd 
elevgrupp som ser att det lärande som sker på fritidshemmet hjälper dem i skolarbetet. 
På dessa fritidshem finns det överlag en korrelation mellan personalens självskattning 
och elevernas upplevelse. Dessa skolor har en stabil organisation där rektor på ett 
tydligt sätt lett arbetet genom sina verksamhetsledare för fritidshemmet. Detta har gett 
positiva och stabila resultat över tid och till exempel Steningehöjden skola lyfter i sin 
kvalitetsredovisning sitt framgångsrika utvecklingsarbete gällande samverkan mellan 
skola och fritidshem.

En annan övergripande analys är att det är en diskrepans i skattningen mellan 
avdelningar på samma enhet. Detta blir en likvärdighetsfråga som utvecklingsledare 
och verksamhetschef  bör arbeta vidare med under fritidshemsnätverk och 
rektorsmöten för att skapa en systematik när det gäller ett samarbete mellan olika 
avdelningar. Avdelningar bör i större utsträckning samarbeta genom gemensamma 
planeringar och utvärderingar av undervisningen för att skapa likvärdighet och 
synergier istället för separata ”öar”. 

Självskattningen i juni 2022 är genomförd på alla enheter men inte i full utsträckning 
vilket är enligt huvudmannens plan. Under läsåret 2022/2023 kommer hela verktyget 
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att användas och en mer heltäckande bild kan sammanställas i juni 2023. Dock kan 
huvudmannen utifrån en övergripande analys av självskattningen som genomfördes i 
juni 2022, se mönster. Enheterna har valt att fokusera sitt arbete och självskattningen 
på framförallt tre områden. Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ”kommunicera 
med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften” samt 
”utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle”. 
Inom dessa två områden finns det stora skillnader där flera enheter skattar sig som 
bristfälliga medan andra ser sig som utvecklande eller avancerade. 

Inom området ”skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån 
ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt” ser många enheter sig som 
framgångsrika i sitt arbete och skattar sig högt. 

Utifrån skolornas kvalitetsredovisningar har huvudmannen identifierat ett 
fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan enheter och avdelningar genom 
ett utvecklingsarbete av pedagogiska planeringar som ligger i linje med det nya 
scanningmaterialet och verksamhetssystemet Unikum. Det är centralt att det 
finns en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med grunden i läroplanen och 
scanningmaterialet, i pedagogiska planeringar och till utveckling av undervisningen. 

25.2 Kunskapsuppdraget – utveckling av 
barnens kunskaper

25.2.1 Årskurs 3: ”Fritidshemmet ger mitt barn utmaningar som 
utvecklar mitt barns kunskaper”

Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022
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Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

25.2.2 Analys – utveckling av barnens kunskaper

Svarsfrekvensen för vårdnadshavare har minskat marginellt, från 62 procent till 
61 procent. Medelvärdet för frågan ”Fritidshemmet ger mitt barn utmaningar 
som utvecklar mitt barns kunskaper” har ökat något för kommunala fritidshem i 
jämförelse med tidigare läsår. De kommunala enheter som gjort störst förbättringar 
är Norrbackaskolan och Eddaskolan. Skolor med lägre resultat i jämförelse med året 
innan är Skepptuna skolan och Sätunaskolan. 

Det finns exempel på skillnader i mellan hur föräldrar ser på verksamheten i 
jämförelse med elevgruppen på samma skola. Ett exempel är just Sätunaskolan där 
eleverna överlag är positiva när det gäller frågan ”det jag lär mig på fritidshemmet 
hjälper mig i skolarbetet” medan föräldrarna är negativa utifrån frågan ”fritidshemmet 
ger mitt barn utmaningar som utvecklar mitt barns kunskaper”. Ett liknande mönster 
finns på S:t Pers skolas fritidshem. Upplevelsen av en positiv samstämmighet hos elev- 
och föräldragruppen finns på Tingvallaskolan, Steningehöjden skola och Odensala 
skola. När det gäller de enheter där det finns en stor skillnad mellan olika elevgruppers 
upplevelse i jämförelse med året innan samt diskrepans mellan upplevelser hos elever 
och föräldrar behöver huvudmannen stödja enheterna i deras analys om varför det 
sker stora förändringar. Det finns enheter som lyckas hålla en stabilare nivå över tid 
och där behöver mönster och framgångsfaktorer identifieras. 
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25.3 Värdegrundsuppdraget – trygghet: elever

25.3.1 Årskurs 3: ”Jag känner mig trygg på fritidshemmet”

Kommunal huvudman jämfört över tid – elever*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

25.3.2 Analys – trygghet: elever

Generellt ligger elevernas upplevelse av trygghet på en relativt hög och stabil nivå över 
tid och med en positiv trend över tid. Skolor som ökat upplevelsen av trygghet på 
fritidshemmet är framförallt Sagaskolan och Tingvallaskolan. På Eddaskolan har det 
skett en försämring utifrån denna frågeställning. I Eddaskolans kvalitetsredovisning 
lyfts ett fokuserat arbete kring läsutveckling och värdegrundsarbetet Samarbete, 
Trygghet, Ansvar, Respekt och Kamratskap (STARK). Detta arbete måste fortsätta 
och i synnerhet i denna årskurs som skolan har haft utmaningar med över tid och där 
det nu satts in lärare som ska kunna möta elevgruppens behov.
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Verksamhetsledarna i nätverket lyfter fram arbetet med scanningmaterialet som en 
framgångsfaktor i denna positiva trend. De upplever en ökad tydlighet och struktur 
när det gäller läroplansuppdraget och hur detta kan utvecklas genom kvalitativa 
diskussioner och självskattningar i arbetslagen. Att arbeta med trygghet är en tydlig del 
av scanningmaterialet.

25.4 Värdegrundsuppdraget – trygghet: 
föräldrar

25.4.1 Årskurs 3: ”Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet”

Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022.

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar
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25.4.2 Analys – trygghet: föräldrar

Medelvärdet på frågan: ”Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet” ligger 
på en oförändrad nivå: 3,4 och har gjort det i flera år. Skolor med ökade resultat 
är framförallt Sagaskolan och Norrbackaskolan medan försämrade resultat har 
Sätunaskolan och Eddaskolan. 

En observation är att Sätunaskolan har fortsatt stora skillnader mellan elevernas och 
föräldrars upplevelser i enkätundersökningen. I detta fall är eleverna generellt mer 
positiva är föräldrarna. 

I flera av skolornas kvalitetsredovisningar lyfts fortsatt arbetet gällande organiserade 
raster med rastvärdar och styrda aktiviteter fram som en trygghetsskapande aktivitet 
och framgångsfaktor. Detta arbete fortsätter som ett särskilt utvecklingsområde på 
flera enheter. 

25.5 Värdegrundsuppdraget – möjlighet till 
påverkan

25.5.1 Årskurs 3: ”Jag får vara med och påverka vad vi gör på 
fritidshemmet”

Kommunal huvudman jämför över tid – elever*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022
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Samtliga huvudmän per skolenhet – elever

25.5.2 Analys – möjlighet till påverkan

Även här finns en positiv trend över tid på de kommunala fritidshemmen. De enheter 
som här gjort de största förbättringarna är Tingvallaskolan och S:ta Gertruds skola. 
De skolor som uppvisar minskade resultat är Eddaskolan och Skepptuna skola. I 
det kommande arbetet med scanningmaterialet kommer detta område innefattas i 
delen: ”Pedagogiskt ledarskap – pedagogisk relation, inflytande och delaktighet” och 
kommer därför kunna utvärderas på ett tydligare sätt under juni 2023. Ur ett historiskt 
perspektiv har denna fråga ofta synliggjort skillnader i upplevelsen mellan personalens 
skattning och elevernas upplevelse av inflytande. Detta synliggjordes i det tidigare 
självskattningsverktyget ”Lilla Bruk”. 

Det fritidshem som generellt lyckas bäst med att involvera eleverna beskriver i sina 
kvalitetsrapporter hur de kontinuerligt använder scanningmaterialet och utvärderar 
genomförda aktiviteter. Enheterna lyckas också göra eleverna delaktiga och bli en 
naturlig del i detta arbete där aktiviteter och lärande diskuteras. I detta skapas nya 
pedagogiska planeringar.
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25.6 Värdegrundsuppdraget – Intressen och 
erfarenheter

25.6.1 Årskurs 3: ”Fritidshemmets verksamhet utgår från barns 
intressen och erfarenheter”

Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022.

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

25.6.2 Analys – intressen och erfarenheter

Medelvärdet gällande frågan ”Fritidshemmets verksamhet utgår från barns intressen 
och erfarenheter” ligger på en liknande nivå dock med viss förbättring de senaste åren. 
De skolor som förbättrat sina resultat i störst utsträckning i jämförelse med året innan 
är Sagaskolan och S:ta Gertruds skola. De enheter som visar upp försämrade resultat 
är framförallt Eddaskolan och Sätunaskolan. 
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Kommunikationen med vårdnadshavare är central. I pandemin försvårades detta 
men nu bör möjligheterna att träffa föräldrarna på olika sätt möjliggöras igen genom 
till exempel aktivitetstavlor samt digitala kommunikationsvägar. Exempelvis bör 
veckobrev fortsatt utvecklas och byggas vidare på vilket fungerat i pandemin. Det 
är fortsatt viktigt att arbeta med den dagliga kommunikationen vid lämning och 
hämtning. Där möjliggörs korta konversationer om undervisningens innehåll och 
tydliggöranden utifrån elevernas intressen och behov.

25.6.3 Resultat: Upplevd kvalitet

Nöjd kund-index (NKI) baseras på tre standardiserade frågor. De tre frågorna har 
besvarats på en 10-gradig skala som därefter har beräknats till ett övergripande mått 
på nöjdheten baserat på en sammanvägning av dessa tre frågor, indexerat till ett värde 
mellan 0 och 100.

25.6.3.1 Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – elever”

Kommunal huvudman jämfört över tid – elever*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022.

Samtliga huvudmän per skolenhet – elever
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Analys: NKI elever
Tendensen är fortsatt positiv på en övergripande nivå gällande elevernas Nöjd kund-
index (NKI). De skolor som gör de största förbättringarna är S:ta Gertruds skola och 
Centralskolan. Försämringar har Eddaskolan och S:t Per gjort. 

25.6.3.2 Årskurs 3: ”NKI – Övergripande betyg – föräldrar”

Kommunal huvudman jämfört över tid – föräldrar*

* Översta stapeln visar resultat för samtliga huvudmän 2022

Samtliga huvudmän per skolenhet – föräldrar

Analys: NKI föräldrar
NKI för föräldrar har en fortsatt positiv uppåtgående trend på de kommunala 
fritidshemmen. De enheter som förbättrat sina resultat i störst utsträckning är: 
Tingvallaskolan, Norrbackskolan, Steningehöjden skola, S:ta Gertruds skola och 
Sagaskolan. De enheter som försämrat resultaten är: Centralskolan, Galaxskolan och 
Sätunaskolan. 
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Det är fortsatt så att det finns en diskrepans på några enheter mellan elevernas och 
föräldrarnas upplevelse av nöjdhet. Framförallt är detta tydligt på Centralskolan och 
S:t Pers skola.

Flera enheter lyfter, i kvalitetsrapporterna, vikten av en god kommunikation med 
föräldrarna genom veckobrev och rektorsbrev för att förtydliga vad elevernas arbetar 
med under fritidshemstid. Det blir en nyckel att hitta vägar gällande detta i det nya 
verksamhetssystemet och få föräldrarna att ta del av detta.

25.7 Reflektion och slutsatser – kommunala 
fritidshem i Sigtuna kommun

Den positiva trenden fortsätter över tid när det gäller fritidshemmets NKI, det vill 
säga upplevelsen av nöjdhet. I jämförelse med föregående år ökar både elev- och 
föräldraperspektivet. Med andra ord ligger det kommunala fritidshemmen på en stabil 
nivå över tid.

Arbetet med fritidshemmets scanningverktyget behöver fortsätta. Dels för att efter 
detta läsår får vi en fullständig bild över enheternas styrkor och utvecklingsområden 
utifrån ett självskattningsperspektiv eftersom då har materialet för första gången 
använts i sin helhet. Strukturerna för kollegialt lärande och kunskapen om materialet 
är nu god. Nästa steg som behöver tas är hur det systematiska kvalitetsarbetet kan 
utvecklas i förhållande till materialet. Detta handlar framförallt om att också lägga 
fokus på utvärdering genom halvterminsavstämningar och ha en tydlighet i vad 
pedagogerna kan ta med sig efter genomförda aktiviteter och in i nästa period, hela 
tiden med scanningen som ett verktyg för kollegiala diskussioner. De övergripande 
utvecklingsområdena som kan identifieras kopplat till specifika frågor är: ”Jag lär 
mig olika saker på fritidshemmet” samt ”Jag får vara med och påverka vad vi gör på 
fritidshemmet”. Dessa frågor behandlas i scanningverktyget vilket gör att enheterna 
kommer att kunna skatta sig själva och genomföra kollegiala diskussioner för 
utveckling kopplat bland annat till dessa frågor. 

Huvudmannen ser också att scanningverktygets innehåll och struktur har rätt fokus i 
de förmågor som eleverna ska utveckla (hur eleverna ska lära sig/utveckla förmågor) 
samt att elevinflytande som område också tydliggörs under delen: ”Pedagogiskt 
ledarskap – pedagogisk relation, inflytande och delaktighet”. 

Huvudmannen har också identifierat ett fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan 
enheter och avdelningar genom ett utvecklingsarbete av pedagogiska planeringar 
som ligger i linje med det nya scanningmaterialet och lärplattformen Unikum. Det 
är centralt att det finns en röd tråd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med grunden 
i läroplanen och scanningmaterialet, i pedagogiska planeringar och till utveckling av 
undervisningen. 
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Fortsatta diskussioner och utbyte i rektorsgruppen blir fortsatt centralt gällande de 
organisatoriska förutsättningarna för fritidshemmen. Det finns fortsatta utmaningar 
gällande den låga behörigheten samt att en relativt stor andel av personalen svarar 
i medarbetarundersökningen att de inte har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. 
Fritidshemmets uppdrag är komplext där lärande, omsorg och utveckling ska utgöra 
en helhet. Syftet med detta är att utveckla organisationen och rektorernas förståelse 
för att på bästa sätt hitta vägar framåt för att möjliggöra goda förutsättningar 
(exempelvis tid för kollegialt lärande och planeringstid för undervisningen) för 
pedagogerna i deras uppdrag. 

25.8 Resultat medarbetare

Sigtuna kommun: Fritidshemmets medarbetarindikator

Indikator Utfall 
2018/2019

Utfall 
2019/2020

Utfall 
2020/2021

Utfall 
2021/2022

Andel (%) heltidstjänster 
i fritidshemmet med 
pedagogisk högskole-
examen, riket

37 37 37 36

Andel (%) heltidstjänster 
i fritidshemmet med 
pedagogisk högskole-
examen, samtliga 
huvudmän 

11 12 12 12

Andel (%) heltidstjänster 
i fritidshemmet med 
pedagogisk högskole-
examen, kommunal 
huvudman

11 11 12 11

Andel (%) heltidstjänster 
i fritidshemmet med 
pedagogisk högskole-
examen, enskild 
huvudman

12 14 11 19

Källa: Skolverket

25.8.1 Fritidshemmets medarbetarindikator

Andelen heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen för samtliga 
skolor inom kommunen är oförändrad (12 procent) under läsåret 2021/2022 jämfört 
med läsåret 2020/2021. För fritidshem med kommunal huvudman har ”andelen 
heltidstjänster i fritidshemmet med pedagogisk högskoleexamen” minskat med en 
procentenhet till 11 procent.
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För fritidshem med enskild huvudman har ”andelen heltidstjänster i fritidshemmet 
med pedagogisk högskoleexamen” ökat med åtta procentenheter till 19 procent. 
Huvudmannen konstaterar att Sigtuna kommun har avsevärt lägre ”andel 
heltidstjänster med pedagogisk examen inom fritidshemmet” än riket.

Bristen på utbildade lärare i fritidshem är stor över hela Sverige, vilket även gäller 
Sigtuna kommun. Arbete med strategiska insatser pågår för att stärka arbetsgivar-
varumärket generellt inom Sigtuna kommun. Huvudmannen lägger särskilt fokus på 
att öka attraktiviteten för utbildad personal inom fritidshem.

För att höja andelen legitimerade lärare till fritidshemmen och kvaliteten har 
huvudmannen arbetat för att rekrytera förstelärare till fritidshemmen utifrån en 
uppdragsbeskrivning som formulerades av grundskolans ledningsgrupp. Det finns 
fortfarande ingen beskrivning i förordning eller någon statlig finansiering för 
förstelärare eller karriärtjänster på fritidshemmen på samma sätt som för förstelärare 
i grundskolan. Därför måste kommunen på egen hand bekosta de lönetillägg som 
motsvarar det ordinarie förstelärartillägget. Det var två externa sökande och en intern 
sökande till de tillgängliga tjänsterna under våren 2022. Det anställdes till slut en intern 
förstelärare på Tingvallaskolan. 

Huvudmannen kommer vidare undersöka möjligheterna för alternativa 
utbildningsvägar för befintlig personal i kommunen för att höja behörigheten. 
Framförallt handlar detta om hur detta på bästa sätt skulle kunna organiseras och 
finansieras i samarbete med ett lärosäte. 

Huvudmannen kan konstatera att det finns stor utvecklingspotential för att 
utveckla fritidshemmen i kommunen. Den låga andelen behöriga grundlärare för 
fritidshemmen samt den stora andel av fritidshemmets personal som i medarbetar-
undersökningen anger att de inte har rätt förutsättningar för sitt uppdrag påvisar att 
det är viktigt att huvudmannen fortsatt vidtar åtgärder. 
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26. Mål för fritidshemmen 
2022/2023

Alla barn och elever når högre resultat

• Samtliga fritidshem arbetar med de förmågor som eleverna ska utveckla och det 
centrala innehållet i läroplanen varje termin och resultaten följs upp halvårsvis 
utifrån kommunens självskattningsverktyg: scanningverktyget.

• Fritidshemmet utvecklar barnens kunskaper. 

Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero

• Samtliga elever i fritidshemmet upplever trygghet. 

• Eleverna upplever att de kan påverka verksamheten i fritidshemmet.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

• Vi har engagerade medarbetare, som är motiverade i sitt arbete och tycker det är 
meningsfullt att gå till jobbet.

• Andelen legitimerade grundlärare mot fritidshemmet ökar så att varje fritidshem 
uppnår minst en legitimerad grundlärare mot fritidshem.

• Frisknärvaron ökar och sjukfrånvaron sjunker.
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27. Sammanfattning av 
huvudmannens planerade 
insatser 2022/2023

27.1 Mål 1 – Alla barn och elever når högre 
resultat och mål 2 – Barn och elever 
känner trivsel, trygghet och studiero 

• Huvudmannen kommer under läsåret fortsätta att leda arbetet med fritidshemmets 
självskattningsverktyg: kvalitetsscanningen. Under läsåret kommer hela materialet 
att användas på samtliga enheter vilket kommer i juni 2023 ge en reviderad bild 
över vilka styrkor och utvecklingsområden fritidshemmen i Sigtuna kommun har. 
Det nya materialet ger en god bild över hur personalen skattar sig gällande hur väl 
läroplansuppdraget (fokus kapitel 4) uppfylls med fokus på de förmågor eleverna 
ska utveckla. 

• Huvudmannen kommer också stödja enheterna i att utveckla ett systematiskt 
kvalitetsarbete gällande scanningmaterialet genom att skapa en struktur för 
utvärdering genom bl.a. halvterminsavstämningar. Detta kommer framförallt ledas 
under fritidshemmets nätverk där verksamhetsledarna för fritidshemmet kommer 
ansvara för detta arbete. 

• Huvudmannen ser ett fortsatt behov av att skapa likvärdighet mellan enheter och 
avdelningar genom ett utvecklingsarbete av pedagogiska planeringar som ligger 
i linje med det nya scanningmaterialet och verksamhetssystemet Unikum. Detta 
hanteras under fritidshemmets nätverk där verksamhetsledarna för fritidshemmet 
kommer leda detta arbete.

• Huvudmannen behöver fortsätta att stödja rektorerna under rektorsmöten i att 
organisera fritidshemmen för att förbättra de strukturella förutsättningarna utifrån 
läroplansuppdraget. Det finns behov av bättre förståelse för hur omsorgsbehovet 
hos elever och lärandeuppdraget för fritidshemmet kan kombineras under 
skoldagen när alla aktörer finns på plats. Detta arbete behöver fortsätta och följas 
upp i rektorsgruppen där huvudmannen skapar utrymme för ett erfarenhetsutbyte. 

• Huvudmannen kommer fortsatt att verka för att stärka fritidsläsningen med stöd 
av det centrala och de lokala skolbiblioteken. Detta sker bland annat genom att 
stödja de lokala verksamhetsledarna i arbetet inom nätverket för fritidshemmet. 
Detta ligger i linje med huvudmannens övergripande arbete med ett ökat fokus 
på ett ”tidigt lärande” och tidigare insatser då huvudmannen ser att ett långsiktigt 
kompensatoriskt stöd behöver sättas in redan i de tidiga åldrarna, i stället för att 
avvakta till årskurs 6 och 9, som är tendensen nu vid slutet av ett stadium.
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• Huvudmannen behöver se över skolornas rutiner för kränkningsanmälningar när 
fritidshemmet bedriver sin verksamhet och ge stöd i detta. Det är en relativt låg 
andel kränkningar som anmäls under denna del av skoldagen och det finns därför 
anledning till att undersöka varför det ser ut så och stödja enheterna i detta arbete.

27.2 Mål 3 – Engagerade medarbetare med 
rätt kompetens

• Genom kompetensutveckling under höstterminen (externa och interna föreläsare) 
kommer fritidshemmets personal, på samma sätt som skolans personal, få inspel 
i hur kommunens pedagogiska plattform är formulerad samt hur vi bygger en 
god kultur i vår lärandeorganisation. Frågor som individuellt ansvar för vår 
gemensamma arbetsmiljö kommer stå i fokus.

• Under vårterminen kommer ytterligare kompetensutveckling genomföras på temat 
”Tillgängliga lärmiljöer och utmanande elever i fritidshemmet”. Detta är ett led i 
att också inkludera och utveckla fritidshemmens verksamheter utifrån kommunens 
arbete med ”En skola för alla”.

• Som en del i att höja behörigheten på kommunens fritidshem fortsätter satsningen 
genom att införa ett antal förstelärartjänster för legitimerade lärare mot fritidshem. 
Huvudmannen har en ambition att framförallt rekrytera behörig extern personal 
men också att det ska vara möjligt för befintlig personal att söka tjänsterna. Syftet är 
att höja behörigheten samt att stärka möjligheten att förbättra undervisningen. 

• Huvudmannen kommer undersöka möjligheterna för alternativa utbildningsvägar 
för befintlig personal i kommunen för att höja behörigheten. Framförallt handlar 
detta om hur detta på bästa sätt skulle kunna organiseras och finansieras i samarbete 
med ett lärosäte.
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