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§ 279
Motion om undersökning hur elevers betyg påverkas av
lärares sjukfrånvaro. KS 2016-252

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen eftersom det inte går att påvisa ett orsakssamband mellan lärares
sjukfrånvaro som enda förklaring till elevers resultat i nationella prov och slutbetyg.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-08-26
Motion om att undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares frånvaro, 2016-05-31
Sammanfattning av ärendet
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om hur kommunala
grundskoleelevers resultat i nationella prov och slutbetyg påverkas av sjukfrånvaron bland
lärare. Anledningen till motionens uppkomst grundar sig i resultat från diverse mätinstitut
som påvisar dåliga skolresultat bland elever. Motionären föreslår att kommunfullmäktige
ska uppdra åt lämplig nämnd att utreda förutsättningarna för att genomföra en
undersökning i motionens anda för att se samband mellan elevers resultat och lärarnas
sjukfrånvaro.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionärens andemening att samtliga elever i
Falkenbergs kommun ska ges bra förutsättningar att lyckas med studierna. Kommunens
skolor arbetar ständigt med ett utvecklande kvalitetsarbete för att säkerställa alla elevers
rätt till utbildning och måluppfyllelse. Det finns mycket forskning och olika uppfattningar
kring åtgärder för goda studieresultat och orsakssamband bakom resultaten, men klart står
att det inte enbart är enskilda parametrar som förklarar elevers måluppfyllelsegrad.
En lärarkår med hög sjukfrånvaro kan påverka resultat i nationella prov och följaktligen
slutbetyg för berörda elever då det finns en logik i att elevers kunskapsutveckling påverkas
negativt vid brist på kontinuitet och instabila lärarrelationer. Det ska dock inte tas för givet
att en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro per automatik leder till bra studieresultat då det
finns flertalet variabler i varje särskild kontext som påverkar elevers utveckling och
lärande. Därmed förenklas problemen beträffande resultaten i svensk skola vid att endast
peka på en parameter.
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Forts § 279
Falkenbergs kommun presenterar över tid en negativ trend vad gäller måluppfyllelse i flera
ämnen i grundskolan utifrån ett övergripande perspektiv. Detta gäller samtliga
betygssättande årskurser (åk 6-9). Dock föreligger ingen anmärkningsvärt hög sjukfrånvaro
bland personal anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen, och i synnerhet inte i
anslutning till nationella prov och betygsättning, vilket motionären pekar på som ett
möjligt samband till nivån av måluppfyllelse.
Kommunstyrelseförvaltningen har undersökt frånvaron bland grundskolans lärare för åren
2015 och 2016, vilket visar att sjukfrånvaron är lägre under perioderna för nationella prov
och under betygsättningen än under hela läsåret i övrigt. Av den informationen drar
kommunstyrelseförvaltningen slutsatsen att sjukfrånvaron inte kan svara för sämre
skolresultat, utan att det finns flera olika orsakssamband på såväl strukturell som lokal nivå
som på mer adekvat sätt kan härledas till nedåtgående skolresultat.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionärens förslag att utreda
förutsättningarna för att undersöka sjukfrånvarons påverkan av resultat vid varje enskild
skolenhet i Falkenbergs kommun inte är aktuell. Därmed bör motionen avslås.
Yrkande
Per Svensson (S), Marcelle Farjallah (S) och Claes-L Ljung (M) yrkar bifall till liggande
förslag.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2016-09-13 och anslaget 2016-09-14.
Utdragsbestyrkande
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Motion
Vi vill undersoka hur elevers betyg paverkas av larares sjukfranvaro.

31 MAj 2Oilo

Sverige har under ett antal ar haft sjunkande skolresultat i olika matningar - den kanske viktigaste
matningen ar OECD PISA-studie. Sedan den forsta PISA-studien genomfordes ar 2000 har de svenska
resultaten sjunkit kontinuerligt och ligger nu under genomsnittsresultaten for OECD (1) inom alia
undersokta kunskapsomraden.
Sverige ar det land dar resultaten forsamrats mest.
PISA-studien analyseras noggrant och presenteras sedan i olika rapporter. Detta sker dock endast pa en
overgripande nationell niva for Sverige. I analyserna som gjorts tas dock lokala aspekter som paverkat
upp, exempelvis att "I skolor med en mer gynnsam socioekonomisk sammansattning tenderar skolk att
vara mindre forekommande, klassrumsdisciplinen battre och rektor uppfattar att eleverna uppfor sig
battre."
Sedan kommunaliseringen 1991 har kommunerna huvudansvaret for skolan, pa grund av detta ar det
mycket viktigt att varje kommun har god kunskap och insikt i hur situationen ar i "sina" kommunala
skolorna. Antalet faktorer som paverkar studieresultatet for eleverna ar flera. En av dessa faktorer har
visat sig vara sambandet mellan lararnas sjukfranvaro och elevernas meritvarden.
2013 presenterade lararforbundet (2) och Sveriges elevkarer en undersokning (gjord av Novus) som
visade att "bade meritvardet i ar 9 och andel som slutfor gymnasieskolan ar lagre i de kommuner dar
lararna har en hog franvaro".
Inte minst pekar undersokningen pa behovet av vikarier som kan ersatta en larare om denne blir sjuk.
Sverigedemokraterna ser undersokningen som mycket intressant och viktig och anser att en liknande
bor genomforas i Falkenbergs kommun - allt i syfte att ge vara elever en sa bra forutsattning som
mojligt for att lyckas.
Sverigedemokraterna i Falkenbergs kommun foreslar darfor kommunfullmaktige att ge lamplig
namnd i uppdrag
Att-Uppdra at lamplig namnd att utreda fbrutsattningarna och mojligheterna att genomfora en
undersokning i de kommunala grundskolorna, i vilken man tar fram underlag som visar pa
utvecklingen av resultat pa nationella prov och slutbetyg over tid per skola, och sjukfranvaron for
larare over samma period per skola.
"eda kostnaden for en sadan undersokning.
SD Falkenberg

