
Från SKIS-mötet 13 maj 2016

• Uppföljning Jan Håkansson

• Arbetsgång och tidsplan för analysarbetet

• Övriga frågor

• Nästa termins möten



Uppföljning av dagen med Jan Håkansson:
Hur går vi vidare i gruppen?

• I höst följer vi upp vad vi omsatt på hemmaplan utifrån Jan H:s föreläsning/pp
och delar med oss i gruppen.

• SKIS-gruppen tänker ur ett helhetsperspektiv för Skaraborg i sitt analysarbete. 

• Förslag: Utbildning för tjänstemän och politiker på Skaraborgsträff (Ta hjälp av 
SKL?) kring helhet och nivå på frågorna (VAD och HUR) – styrkedjan. Förslag 
skickas till  Ulla-Stina för ev. vidarebefordran till skolchefsgruppen.

• Jämföra med likstora kommuner för bättre analyser

• Viktigt att hålla diskussionen på rätt nivå och vilka frågor som är relevanta. Vad är 
resultat på huvudmannanivå?

• Hur ger vi goda underlag så politiken kan ta bra beslut? Skaraborgsmall/modell?

• Vi som tjänstemän måste skickliggöra oss själva och våra politiker (nämnder och 
fullmäktige) för att vi ska befinna oss på rätt nivå. Skapa tillit mellan tjänstemän 
och politiker.



Uppdrag från Skolchefsgruppen

Uppdragets innehåll:

• Nulägesbeskrivning

• Exempel på framgångsfaktorer (bevis på framgång). 

• Analysen ska bygga på aktuell evidens gällande skolforskning.

• SKIS- gruppen tar fram förslag till gemensamma strategier och 
åtgärder efter analysbearbetning.

Dagens arbete: 

• Camilla B informerade om Skaraborgs Kommunalförbunds 
sammanställning av indikatorer.

• Vi arbetade fram en arbetsgång och en tidsplan för analysarbetet

• Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning 

• Höjd utbildningsnivå 

• Ökad kvalitet  



SKIS-gruppens förslag på förutsättningsindikatorer som 
tas fram av Skaraborgs kommunalförbund

Huvudmannens förutsättningar. Hämtas från kommunblad på Skolverkets 
hemsida

- antal elever i grundskolan/lärare heltidstjänst 

- antal inskrivna barn på förskolan/årsarbetare

- kostnad per inskrivet barn i förskolan

- andel årsarbetare med ped. högskoleutbildning på förskolan

- kostnad per elev för undervisning på grundskolan

- kostnad för grundskolan per invånare (Kolada)

- SKL:s grundskoleenkät

- andel nyanlända elever i betygsstatistiken (SIRIS)



RAMAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCESS RESULTAT

Kontext i förskola skola och fritidshem

Vilka referensramar kan en analys vila på? 

Styrdokument/läroplansmål

(Jfr Håkansson & 
Sundberg, 2012)



Den ”dubbelriktade” analysen

ANALYSERA ”BAKÅT”

1) Analysera vad som 

påverkat måluppfyllelsen 

bakåt i tiden!

2) Om orsakerna till 

måluppfyllelsen är oklara 

– ta reda på mera och 

analysera igen!

ANALYSERA ”FRAMÅT”

3) Analysen som underlag 

för dialoger om 

utvecklingsbehov!

3) Identifiera 

utvecklingsområden och 

besluta om insatser för 

att bättre nå målen!

(jfr Skolverket, 2012)



Analys av indikatorer utifrån Måldokumentet

Målen:
Mål 1. Stärkt tillväxt och kompetensförsörjning:

• I Skaraborg ska ett brett och allsidigt utbud av gymnasieprogram/inriktningar och 
vuxenutbildning erbjudas. 

• Utbildning Skaraborg tillgodoser arbetsmarknaden med efterfrågade kompetenser. 

Mål 2 Höjd utbildningsnivå 

• En större andel av befolkningen går vidare till högre utbildning. 

• En större andel av eleverna når högre måluppfyllelse. 

Mål 3 Ökad kvalitet

• All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

• Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet avseende betyg, elevernas trivsel och ett 
nära förhållande till skolforskning. 



Tidsplan för analysarbete ht - 16
Tid Vad Ansvarig

160513 Planering av tidsplan och upplägg Ordf. SKIS

160516 Sammankallande för arbetsgruppen för indikatorer kontaktar Maria 
Nimstad, chef antagningskansliet, om vår tidsplan/upplägg

Sammankallande  
arbetsgruppen 
indikatorer

160909 fm SKIS-möte för uppdatering av arbetet med resultatanalys.
Formulera arbetsgång för analysarbete - Fokus på framgångsfaktorer
Information från SIKT-gruppen

Ordf. SKIS

Mattias och Johanna

160901 -
161001

Publicering av resultatsammanställningen på nätverkets 
samverkansyta på Utbildning Skaraborg

Chef antagningskansliet

161014 
heldag

Analys av resultat
Förberedelser sker på hemmaplan enligt bild 8

Ordf. SKIS

161028 fm Slutsammanställning Ordf. SKIS

161118 fm SKIS-möte med dragning av slutförslag för skolchefsgruppens repr. Ordf. SKIS

161209 fm SKIS-möte: Uppföljning av processen + ev. uppföljning från 
skolchefsgruppen. 
Ev. presentation av Skövdes arbete med barns lärande i förskolan

Ordf. SKIS

Peter Stark



Kommunvisa förberedelser inför SKIS-möte 161014

• I sin egen kommun plocka fram goda resultat som kan förklaras 
med framgångsrika/särskilda insatser.

• Vilken forskning kan ligga till grund för dessa goda resultat? 

• Vilka trender kan vi se över tid?



Jan Håkanssons bilder nr 20 – 32
som hjälp i analysarbetet



Vad är analys?
 Analys = att lösa upp; grundligt undersöka delarna

 Syntes = att sätta samman till en helhet = ny kunskap

Möjliggör upptäckten av innehåll, delar och helhet.

 Reflektion = återspegling; eftertanke

Innebär en begrundan av de konsekvenser olika handlingar kan få.



Den ”dubbelriktade” analysen

ANALYSERA ”BAKÅT”

1) Analysera vad som 

påverkat måluppfyllelsen 

bakåt i tiden!

2) Om orsakerna till 

måluppfyllelsen är oklara 

– ta reda på mera och 

analysera igen!

ANALYSERA ”FRAMÅT”

3) Analysen som underlag 

för dialoger om 

utvecklingsbehov!

3) Identifiera 

utvecklingsområden och 

besluta om insatser för 

att bättre nå målen!

(jfr Skolverket, 2012)



Vad krävs för att genomföra

en analys?
Tillräcklig dokumentation för alla 

skolformer och fritidshemmet och 
för analys och beslut om 
utvecklingsinsatser (Skolverket, 2012, 
s. 20).

Underlag som visar hur 
förutsättningar och genomförande 
påverkat måluppfyllelsen (Skolverket, 
2012, s. 26).



RAMAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR

PROCESS RESULTAT

Kontext i förskola skola och fritidshem

Vilka referensramar kan en analys vila på? 

Styrdokument/läroplansmål

(Jfr Håkansson & 
Sundberg, 2012)



Analys på huvudmannanivå

Exemplet Malmö stad ht 2014



Huvudmannens samlade analys – tre delar

1) Den ”beskrivande analysen” – t.ex. jämförelser och bedömningar av 
trender och variationer

2) Den ”tolkande och förklarande analysen” – t.ex. utifrån förutsättningar och 
genomförande

3) Den ”framåtsyftande analysen” – t.ex. av utvecklingsbehov och relevanta 
insatser

Exemplet Malmö stad



Huvudmannens samlade analys
Några identifierade utmaningar utifrån den beskrivande 

analysen av kunskapsresultaten:

 Resultatskillnader mellan olika elevgrupper

 Resultatskillnader mellan och inom ämnen

Ytterligare teman för huvudmannens analys?

 Resultatskillnader mellan skolor

 Resultatskillnader mellan områden

 Grupper av skolor med ”svaga” respektive ”starka” 

kunskapsresultat (jfr Skolinspektionens fokus)

Exemplet Malmö stad



Huvudmannens samlade analys

Utmaningar

 Systematiskt kvalitetsarbete

 Bedömningskompetens

 Resultatskillnader mellan olika 
elevgrupper

 Resultatskillnader mellan och inom 
ämnen

 Närvaro

 Lärandemiljöer

 Behörigheter och rekrytering

Tolkande och förklarande analys 
utifrån komponenter i ett 
pedagogiskt förlopp:

FÖRUTSÄTTNINGAR 

GENOMFÖRANDE

RESULTAT

Exemplet Malmö stad



Förklaringsvärdet av 

identifierade utmaningar

A. Systematiskt kvalitetsarbete – FÖRUTSÄTTNING/GENOMFÖRANDE

B. Bedömningskompetens – FÖRUTSÄTTNING (GENOMFÖRANDE)

C. Närvaro – FÖRUTSÄTTNING 

D. Lärandemiljöer – FÖRUTSÄTTNING/GENOMFÖRANDE 

E. Behörigheter och rekrytering – FÖRUTSÄTTNING 

Kopplat till

 Resultatskillnader mellan olika elevgrupper

 Resultatskillnader mellan och inom ämnen

Vad av A-E väger tyngst? Varför?

Exemplet Malmö stad



Huvudmannens samlade analys – några frågor kring 

identifierade styrkor 

A. Språkutveckling

B. Formativ bedömning

C. Förstelärare

D. Kunskapsfokus

E. Huvudmannaperspektivet

F. Ledarskapet i skolorna

 Vad av A-F väger tyngst?

 Vad av A-F har påverkat andra resultat?

 Vilka utvecklingsstrategier ligger bakom 

A-F?

 Vilka resurser har satsats på A-F? 

Exemplet Malmö stad



Huvudmannens samlade analys – vilka slutsatser kan 

dras om … 

 Kunskapsresultaten (likvärdighet, trender, variationer etc.)?

 Övrig måluppfyllelse (likabehandling, inflytande etc?

 Likvärdighet i bedömning och betygssättning? 

 Vad som orsakat och påverkat måluppfyllelsen (i delar och som helhet/jfr 

styrkor och utmaningar)?

OBS! Hur mycket behöver huvudmannen veta om undervisningens kvalitet?

Exemplet Malmö stad



Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 2015 

och framåt

Vilken bedömning görs och vilka slutsatser dras av 

uppföljningen av de kommungemensamma 

utvecklingsområdena för:

 Förskoleklassen?

 Grundskolan?

 Särskolan?

 Fritidshemmet?

Motiv för fortsättning av utvecklingsarbetet/alt. nya 

utvecklingsområden?

Exemplet Malmö stad



Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 2015 

och framåt

 Vilka kommunövergripande insatser blir följden av den samlade analysen 

av resultat och utvecklingsbehov?

 Hur ska dessa följas upp och utvärderas?

 Vilka behov finns av ”särskilda” uppföljningar och utvärderingar (för att 

stärka kommande analyser)?

 Vilka är möjliga att genomföra?

Exemplet Malmö stad


