
 

 

 

 

En granskning av  

Grundskolans arbete 
för att nå kunskaps-
mål 
På uppdrag av kommunens revisorer har en 

granskning genomförts av Barn- och utbild-

ningsnämndens styrning, kontroll och upp-

följning av grundskolans arbete för att nå 

kunskapsmålen.  

Bakgrund till granskningen har varit att an-

delen elever som uppnått kunskapskraven i 

kommunens skolor mellan 2014 - 2017 sjun-

kit både i jämförelse över tid och i ett nation-

ellt perspektiv samt att ett samlat resultat 

från det systematiska kvalitetsarbetet, med 

kommentarer kring aktiviteter för att minska 

risker för att målen inte nås, inte redovisats i 

nämnden.  

Rutiner och riktlinjer finns 
men bristande följsamhet 
har förekommit  

Rutiner och riktlinjer för tillvägagångssätt 

när en elev riskerar att inte nå kunskapskra-

ven finns. Det finns dock exempel på att 

dokumentation och följsamhet av extra an-

passning till elever har brustit. Åtgärder har 

vidtagits vid skolan i fråga, men förekomsten 

ger anledning till att nämnden säkerställer att 

liknande brister inte förekommer vid fler sko-

lor.  

Analys av resultat på indi-
vidnivå  

Det finns önskemål om stöd för att utveckla 

skolornas löpande analyser. Nämnden bör se 

till att skolornas eventuella behov av stöd ses 

över för att möjliggöra att elever som riskerar 

att inte nå kunskapskraven kan fångas upp i 

ett tidigare skede. 
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Det systematiska kvalitets-
arbetet   

Nämndens uppföljning av utfall med kopp-

ling till genomförda insatser kan utvecklas. 

En dokumenterad uppföljning och analys av 

utfall med koppling till genomförda insatser 

skulle kunna stärka nämndens kontroll och 

utgöra en viktig grund för framtida beslut om 

insatser. Ett utvecklingsarbete har initierats 

avseende det systematiska kvalitetsarbetet 

där denna typ av uppföljning bör ingå.   

Beslutade åtgärder har ej 
genomförts 

Åtgärder som nämnden beslutade om i sam-
band med tidigare granskning av betygsresul-
tat har inte genomförts. 
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