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Inledning – ledare
När hela världen drabbas av en olycka som påverkar oss kollektivt blir var och en av oss också
påverkade, eller drabbade. Vi som arbetar med att ge ungdomar utbildning och goda framtidsutsikter
fick för ett drygt halvår sedan kanske den största utmaningen någonsin: att pandemin i så liten
utsträckning som möjligt ska påverka elevernas förutsättningar till utbildning. Jag ska erkänna att jag
i mars månad hade svårt att sova av oro för hur vi skulle kunna ge eleverna det de har rätt till –
digitalt. Våra skolor har stort fokus på praktiskt/fysiskt arbete snarare än digitalt – det framgår till och
med av vårt namn! Men, skam till sägandes, jag underskattade all vår personal. Det är klart att det
inte var helt smärtfritt och att många tvingades lära sig saker de aldrig trodde de skulle behöva. Men
att kunna, med bara någon dags varsel, ställa om undervisningen till att ske på distans – det ska all
vår personal (och hela skolsverige!) ha en eloge för. Även eleverna ska ha beröm för att de höll i och
höll ut och kämpade sig i mål!
Det är mycket glädjande att se att det samlade resultatet för Praktiska gymnasiet visar en positiv
utveckling – i stort sett alla områden visar bättre resultat än föregående år. Det beror till stor del på
det arbete som rektorer och personal lagt ner, engagemanget för att eleverna ska lyckas är enormt!
Vi påbörjade förra läsåret en process för att formulera och förtydliga vad vår värdegrund handlar om,
vad vi vill att elever, personal, arbetsgivare och alla andra som kommer i kontakt med våra skolor ska
mötas av. Det sammanfattade vi i tre ord: Ambition, Kraft och Glöd och när jag besöker skolorna
både ser och upplever jag manifestationer av detta på olika sätt. Det är också väldigt positivt att
möta eleverna på skolan. Alla som har besökt en Praktiska-skola skulle nog hålla med mig (och
eleverna själva!*) om att våra elever är roliga och sociala!
Våra utbildningar genomförs till stor del på arbetsplatser runt om i landet och det är allt ifrån små
företag som t ex frisersalonger, vvs-firmor och verkstäder till stora arbetsgivare inom industri eller
bygg som tar emot våra elever för det arbetsplatsförlagda lärandet. Det blir ett lärande för eleverna
men det blir också en möjlighet för arbetsgivarna att forma sina framtida medarbetare. Det är till och
med så att man som elev också kan bli anställd under sin utbildning, och få lön som lärling samtidigt
som man går i skolan. Det är fortfarande inte särskilt utbrett i Sverige men glädjande nog ökade
antalet lärlingsanställningar under det gångna läsåret. Vi hoppas att fler kan följa framöver. Alla små
och stora företag som tar emot våra elever – stort TACK till det goda samarbetet!
Vi vet att yrkesutbildning leder till jobb i mycket större utsträckning än rena högskoleförberedande
utbildningar. Yrkesutbildning är också högskoleförberedande – om inte man som elev aktivt väljer
bort detta. Ändå är det bara ungefär 30% av eleverna i Sverige som väljer ett yrkesprogram. Det
tycker vi är synd för går man ett yrkesprogram kan man ha stor valmöjlighet när man tar studenten:
få ett kvalificerat jobb eller börja plugga. Med det sagt är det mycket glädjande att Praktiska
gymnasiet denna höst har tagit emot många fler nya elever än tidigare vilket jag ser som ytterligare
ett kvitto på att vi har kommit ett steg vidare i vår vision mot att leda svensk yrkesutbildning!
Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde

*När Åk1-elever ht-2019 fick svara på vilka egenskaper som passade bäst in på dem valde de ”rolig”
och ”social”.
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Beskrivning av Praktiska gymnasiet
Vår vision
Praktiska gymnasiet har under många år bedrivit yrkesutbildning inom en rad olika yrkesområden.
Inom Praktiska finns det en stark idé om att lärande bygger på att vi varvar teori och praktik och att vi
bygger nära relationer med arbetslivet där skolorna finns. Det leder till att merparten av eleverna får
jobb, direkt efter sin gymnasietid.
Från den 1 augusti 2018 ingår Praktiska gymnasiets 33 skolor i AcadeMedias praktiska
gymnasieområde som tillsammans är 42 yrkesgymnasier utspridda i landet. Vi tror nämligen att det
är bra att tillsammans med andra huvudmän utveckla den för Sverige så viktiga yrkesutbildningen, för
elevernas bästa framtid!

Vår syn på utbildning
Vi ser på utbildningen som en helhet. Det eleverna lär sig i skolan ska de vidareutveckla på sina APLplatser. Deras erfarenheter och kunskaper från APL följs upp när de kommer tillbaka till skolan. På
det sättet placeras kunskaperna i ett relevant sammanhang, vilket bidrar till ett bättre lärande och så
småningom till den yrkeskompetens som efterfrågas av branscherna. På Praktiska gymnasiet är vi
övertygade om att samverkan mellan skola och arbetsplatser är en av nyckelfaktorerna för en god
yrkesutbildning. Vi lägger stor vikt vid att ha kompetenta handledare som tillsammans med skickliga
lärare kan ge eleverna de allra bästa förutsättningar för framtiden.

Organisation
Varje skola inom Praktiska gymnasiet leds av en rektor som i sin tur rapporterar till en skolchef. Inom
Praktiska gymnasiet finns tre regioner med var sin skolchef. Praktiska gymnasiet ingår i AcadeMedias
praktiska Gymnasieområde (PGO), vilket leds av utbildningsdirektör Susanne Christenson.
Verksamhetsledningen är placerad i Göteborg och Stockholm, varifrån ledning och stödfunktioner
utgår. Bland stödfunktionerna ingår kompetens på områden som ekonomi, HR; kvalitet, skoljuridik,
elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt marknadsföring och kommunikation.

Skolor, utbildningar och elever
Praktiska gymnasiet består av 33 gymnasieskolor på 31 orter, varav den första startade 1999 i
Göteborg.
Elevsammansättning: De flesta av Praktiska gymnasiets elever är pojkar, cirka 64 %. På
introduktionsprogrammen är andelen pojkar ännu högre, drygt 67 % (se tabell 1). Liksom på många
skolor med övervägande yrkesutbildningar kommer de flesta av våra elever från hem som saknar
studietradition. Många av våra elever har dokumenterade studiesvårigheter under grundskolan och
antagningspoängen till gymnasiet är generellt sett relativt låg. En stor andel av eleverna har
invandrarbakgrund, särskilt i storstäderna.
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Tabell 1. Antal elever
Genomsnittligt
elevantal 19/20
Skola
Praktiska Borås
Praktiska Bromma
Praktiska Falun
Praktiska Gävle
Praktiska Göteborg
Praktiska Halmstad
Praktiska
Helsingborg
Praktiska Jönköping
Praktiska Kalmar
Praktiska Karlskrona
Praktiska Karlstad
Praktiska
Kristianstad
Praktiska
Kungsbacka
Praktiska Linköping
Praktiska Luleå
Praktiska Malmö City
Praktiska Malmö
Limhamn
Praktiska Märsta
Praktiska Nacka
Praktiska Nykvarn
Praktiska Skellefteå
Praktiska Skövde
Praktiska Stockholm
Praktiska Sundsvall
Praktiska Södertälje
Praktiska Trollhättan
Praktiska Täby
Praktiska Uppsala
Praktiska Västerås
Praktiska Växjö
Praktiska Ystad
Praktiska Örebro
Praktiska
Örnsköldsvik
Totalsumma

Totalt antal elever
Behöriga elever
Varav lärlingar
117
44
52
52
118
117
67
65
182
182
127
77

Flickor
27
12
55
29
52
110

% Pojkar %
14% 170 86%
14%
71
86%
39%
84
61%
26%
81
74%
25% 158 75%
46% 126 54%

Antal elever
197
83
139
110
210
236

IM-elever
80
32
21
43
28
109

128
130
141
41
236

20
79
64
7
36

108
51
77
35
201

92
24
7
33
0

20
13
64
15
84

16%
10%
45%
37%
36%

108
117
77
26
152

84%
90%
55%
63%
64%

122

51

71

71

72

59%

50

41%

121
130
218
246

44
22
18
82

77
108
201
164

76
101
196
11

50
42
105
127

41%
32%
48%
52%

70,5
87,5
113,5
118,5

59%
68%
52%
48%

195
126
405
252
160
152
368
280
253
135
201
222
197
184
186
196

91
40
198
69
74
51
108
94
61
44
19
27
37
144
61
85

104
86
207
183
86
101
260
186
192
91
182
196
160
40
125
112

0
71
195
92
10
90
258
94
176
87
182
0
120
29
123
61

73
32
129
88
59
53
115
75
125
87
84
55
91
47
65
16

38%
25%
32%
35%
37%
35%
31%
27%
49%
65%
42%
25%
46%
25%
35%
8%

121,5
94
276,5
163,5
101,5
99,5
253,5
204,5
128
47,5
117
167
105,5
137
121
180,5

62%
75%
68%
65%
63%
65%
69%
73%
51%
35%
58%
75%
54%
75%
65%
92%

185
6 176

33
1 962

152
4 214

96
2 826

76
2 139

41% 109,5 59%
35% 4037,5 65%

På skolorna gick under det aktuella läsåret sammanlagt ca 6 176 elever, varav knappt en tredjedel
(1719) på ett av följande introduktionsprogram: Programinriktat val (IMV), Yrkesintroduktion (IMY),
Språkintroduktion (IMS) eller Individuellt alternativ (IMA).
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Tabell 2: Antal elever på introduktionsprogram 2019-05-30 jämfört med 2020-05-30
Program
IMV
IMY
IMS
IMA
TOTALT

Antal elever 2018/2019
1043
772
14
0
1829

Antal elever 2019/2020
969
764
1
39
1773

Inom Praktiska Gymnasiet erbjuds utbildning på samtliga nationella yrkesprogram (se tabell 3-4).
Cirka 45 % av Praktiska gymnasiets elever är lärlingselever – dvs. minst hälften av undervisningen
genomförs inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Tabell 3: Program och inriktningar
Program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Sjöfartsutbildning (Däck)
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Inriktningar
BFPED
BAANL, BAHUS, BAMAL, BAMAR, BAPLA
EEAUT, EEELT, EEDAT
FTGOD, FTKAR, FTLAS, FTPER, FTTRA
HAADM, HAHAN
HVFLO, HVFRI, HVGUL, HVLAS, HVSTY
HTHOT, HTTUR
INPRO, INSVE
INDJU, INTRA
RLBAG, RLKOK
SXDAC
VFFAS, VFKYL, VFVEN, VFVVS
VO

Tabell 4: Program per skolenhet
Skola
Praktiska Borås
Praktiska Bromma

Programerbjudande
BA, EE, FT, RL, IM
RL, VF, IM

Skola
Praktiska Märsta
Praktiska Nacka

Praktiska Falun

BA, EE, FT, HV; NB, VF,
IM
BA, BF, RL, VF, IM

Praktiska Nykvarn

BA, EE, FT, HV, IN, VF,
VO, IM
BA, EE, FT, HV, VF, VO,
IM
BA, EE, FT, HV, IN, VF, IM

Praktiska Skövde

Praktiska Gävle
Praktiska Göteborg
Praktiska Halmstad
Praktiska Helsingborg

Praktiska Skellefteå

Praktiska Stockholm
Praktiska Sundsvall

Programerbjudande
BA, BF, EE, HA, IM
BA, EE, FT, HA, HT, HV,
VF, VO, IM
BA, EE, FT, HA, HV, IN,
NB, VF, VO, IM
BA, EE, FT, HA, HT, VO,
IM
BA,, FT, HA, HV, VO, IM
BA, EE, FT, HA, HT, HV,
IM
BA, EE, FT, IN, RL, VF,
VO, IM
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Praktiska Jönköping

BA, FT, IN, NB, RL, IM

Praktiska Södertälje

Praktiska Kalmar

BA, BF, EE, FT, HA, SX,
VO, IM
BA, HA, HV, VO, IM

Praktiska Trollhättan

BA, BF, EE, FT, HA, IN,
VF, VO, IM
BA, HA, HV, NB, VF, VO,
IM
BA, BF, HA, NB, VF, IM

Praktiska Uppsala

BA, EE, FT, HV, VF, IM
BA, FT, HA, HT, IN, VF,
IM
BA, BF, HA, IN, VF, VO,
IM
BA, EE, FT, HV, NB, IM

Praktiska Karlskrona
Praktiska Karlstad
Praktiska Kristianstad
Praktiska Kungsbacka
Praktiska Linköping
Praktiska Luleå
Praktiska Malmö City
Praktiska Malmö
Limhamn

Praktiska Täby

BA, BF, EE, FT, HT, HV,
NB, RL, VO, IM
BA, BF, FT, HA, HV, NB,
VO, IM
EE, HA, HT, HV, NB, IM

Praktiska Västerås

BA, EE, FT, HA, HV, IN,
VF, IM
EE, HV, VF, IM

Praktiska Växjö

BA, EE, FT, HA, IN, VF, IM

Praktiska Ystad
Praktiska Örebro

BA, EE, HV, VF, VO, IM
BA, EE, FT, HV, IN, VF, IM

Praktiska Örnsköldsvik

BA, EE, FT, HA, HT, HV,
IN, NB, RL, VF, IM

Majoriteten av Praktiska gymnasiets elever är pojkar. Liksom på många skolor med övervägande
tyngre yrkesutbildningar kommer de flesta av våra elever från hem med den typen av traditioner
snarare än akademiska sådana. Flera av våra elever har dokumenterade studiesvårigheter under
grundskolan och antagningspoängen är generellt relativt låg. Då utbildningen på Praktiska gymnasiet
kombinerar teoretiska studier med praktiskt arbete ges våra elever goda förutsättningar att lyckas
med sin utbildning på gymnasiet. En stor andel av eleverna har invandrarbakgrund, särskilt i
storstäderna. Eleverna på Språkintroduktion är alla mer eller mindre nyanlända till Sverige och läser
därför en utbildning med särskilt fokus på svenska språket. Läsåret 19/20 har vi endast haft en elev
på Språkintroduktion.
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Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse
Tillgång till elevhälsa
Elevhälsans kompetenser är av stor betydelse på Praktiska gymnasiets skolor, både för att stötta
eleverna i pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor och för att samverka med rektor och
undervisande personal i planering och utveckling av verksamheten utifrån elevernas i många fall
relativt omfattande behov.
Varje rektor ansvarar (enligt delegationsordning) för att säkerställa tillgången till elevhälsans samtliga
lagstadgade kompetenser (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk
kompetens) samt att tjänsternas omfattning motsvarar skolenhetens och elevernas behov.
Huvudmannen har regelbundet via skolcheferna följt upp tillgången till elevhälsans lagstadgade
kompetenser och bistått rektor i de fall vakanser eller behov av justeringar har uppstått.
Läsåret 19/20 hade alla Praktiska skolor tillgång till samtliga lagstadgade kompetenser, även om det
på vissa skolor periodvis var svårt att säkerställa tillräckligt med specialpedagogisk kompetens, samt i
vissa fall tillgång till skolpsykolog.
Mot bakgrund av detta har rektorerna inför läsåret 20/21 äskat hur mycket elevhälsa de behöver
vilket resulterat i en liten ökning på totalen. Rektorerna har, med stöd av huvudmannen, förbättrat
sin organisation och ledning av elevhälsans arbete så att den i högre utsträckning bidrar till arbetet
med elevernas måluppfyllelse. För att säkerställa tillgången till psykologisk kompetens tog
huvudmannen under våren 2019 initiativ till att centralt anställa skolpsykologer som skolorna utifrån
behov kan ta del av. Från och med ht 2020 kommer samtliga skolor inom Praktiska gymnasieområdet
ha tillgång till en centralt anställd skolpsykolog.

Tillgång till studie- och yrkesvägledning
Rektor är ansvarig för att eleverna har tillräcklig tillgång till studie- och yrkesvägledning. I detta ingår
att fördela ansvaret för det snäva (individuella) och det vida (generella) studie- och
yrkesvägledningsuppdraget mellan de olika roller och professioner som deltar i verksamheten samt
att ge förutsättningar för samverkan. 1 Som stöd i planeringsarbetet finns centralt framtagna mallar.
Det snäva uppdraget handlar om att erbjuda eleverna vägledningssamtal, individuellt och i grupp, för
att stärka elevernas valkompetens. Detta uppdrag utförs oftast av studie- och yrkesvägledaren. Det
vida uppdraget engagerar istället hela skolan, och handlar om hur undervisningen behandlar
arbetslivskunskap, om elevens utbildning inom ramen för APL, om studiebesök och
informationsträffar, om arbetet och studier samt om aktiviteter som syftar till att utveckla elevernas
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Studie- och yrkesvägledning kan enligt Skolverkets Allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning
(2013) beskrivas i både vid (generell) och snäv (individuell) bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den
verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida
studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör
arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom.
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självkännedom. Huvudmannen ansvarar för att kartlägga elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning och utifrån denna kartläggning se till att skolorna har tillräckliga resurser för
uppdraget.

Tillgång till studiehandledning på modersmålet
En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av
studiehandledning på sitt modersmål om hen riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska
uppnås i ett eller flera ämnen. Rektor ansvarar för att en bedömning av elevens språkkunskaper görs
och att organisera för studiehandledning på aktuella modersmål. Syftet med stödinsatsen
studiehandledning på modersmålet är att använda elevens modersmål som ett redskap i
kunskapsutvecklingen i olika ämnen. Studiehandledning på modersmål kan ges av en person som av
rektor bedöms som lämplig. Finns det ingen person att tillgå på plats kan fjärrundervisning erbjudas
via Linguista, AcadeMedia centrala resurs för fjärrundervisning på modersmål och studiehandledning.
Rektor ansvarar för att det finns förutsättningar för lärare och studiehandledare att samverka kring
undervisningen så att den planeras och genomförs med utgångspunkt i elevens behov och lärarens
planering i det aktuella ämnet. En viktig förutsättning för att studiehandledningen ska fungera är dels
att det finns kompetens på skolan kring flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt, dels att det
finns någon som har ett tydligt samordningsansvar för verksamheten om den sker via
fjärrundervisning eller om skolan exempelvis har organiserat studiehandledningen i form av
språkverkstäder/studiestugor.
En kartläggning som huvudmannen genomförde i mars 2020 visade att mellan 150 och 180 elever har
fått studiehandledning på modersmål under läsåret. Studiehandledning har getts på arabiska, dari,
persiska, polska, romani, somaliska, spanska, tigrinja och thai.

Tillgång till skolbibliotek
På varje skola ska det finnas ett skolbibliotek. Rektor ansvarar för att lärarna har kunskap om och
använder skolbiblioteket i undervisningen. Under läsåret 2019/2020 har huvudmannen genomfört en
utbildningsinsats kring skolbiblioteket samt förstärkt skolbiblioteken på de skolor som behövt.
Kompetensutvecklingen kring skolbiblioteket och dess användning är ett fortsatt utvecklingsområde i
syfte att skolbiblioteket inom Praktiska gymnasiet i högre grad ska användas i undervisningen i
enlighet med skollagens krav.

Arbete mot kränkande behandling
På Praktiska gymnasiets skolor råder nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. I de fall misstänkta kränkningar inträffar agerar skolan utifrån gemensamma rutiner som
bland annat involverar anmälan till rektor samt till huvudmannen. När huvudmannen mottagit en
anmälan om befarad kränkning utreds ärendet av huvudmannens skoljurister. I de fall kränkning,
trakasserier eller diskriminering kan fastslås följer huvudmannen upp att adekvata åtgärder vidtas
utifrån vad som inträffat.
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Varje år upprättar skolorna en plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. I
denna ska såväl det främjande som det åtgärdande arbetet mot kränkande behandling beskrivas och
utvärderas.

Arbetsplatsförlagt lärande och samverkan med näringslivet
Samtliga elever på nationella yrkesprogram ska få minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande,
inom ramen för sin utbildning. På APL arbetar eleverna med att utveckla de kunskaper och förmågor
som enligt examensmål och ämnesplaner ska uppnås i utbildningen. Elever som går så kallad
lärlingsutbildning, vilket finns på 28 skolor och gäller cirka hälften av Praktiska gymnasiets elever, ska
genomföra minst hälften av utbildningen på en arbetsplats. Även elever på
introduktionsprogrammen har ofta APL, särskilt på Yrkesintroduktion och Programinriktat val. Ibland
erbjuds också eleverna på introduktionsprogrammen praktik, vilket är en form av arbetslivsträning
som till skillnad från APL inte utgår från ett särskilt kursinnehåll som ska behandlas.
På enheterna fördelades ansvaret för APL primärt mellan yrkeslärare och rektor. Stöd från
admin/kontraktsansvarig har också använts vid flertalet enheter för att underlätta administration
kring APL. På vissa orter och vissa program har man med framgång lyckats skapa långsiktiga
samarbeten och kommunikationskanaler mellan skolan och arbetslivet, medan det på andra orter
och utbildningar har varit svårare att upprätta löpande kontakter med branscherna.

Ekonomisk planering och stabilitet
Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin egen
inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis EHT) och
utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån
dessa bedömningar tilldelas resurser.
På varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av
resursallokeringen fyra gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande t ex
resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor.

Personal
Lärarbehörighet
Varje år gör Skolverket en sammanställning över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen
som finns anställda på varje skola. Jämfört med rikssnittet ligger Praktiska gymnasiets skolor, liksom
de flesta skolor med övervägande yrkesutbildningar, alltid relativt lågt i dessa mätningar. Tillgången
till högskoleutbildade yrkeslärare är mycket begränsad i hela landet och yrkeslärare är också
undantagna från kravet på pedagogisk utbildning vid anställning vilket alltså innebär att man är
behörig att undervisa inom ett yrkesprogram även om man inte har pedagogisk utbildning. Man ska
däremot ha adekvat yrkeskunskap inom ämnena man undervisar i. Praktiska gymnasiet hade lå 19/20
47 % lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilket har varit relativt oförändrat de senaste tre åren.
10

För att stödja de yrkeslärare som saknar pedagogisk utbildning har Praktiska gymnasiet sedan många
år anordnat ett internt utbildningsprogram – Praktiska i Lärande, PiL, - som genomförs under sex
heldagar fördelade på ett läsår. Läsåret 19/20 deltog 49 yrkeslärare från 19 skolor i programmet där
utvärderingen visade att deltagarna varit mycket nöjda med sin utbildning och 47 % av deltagarna
svarade att de blivit intresserade av att studera vidare mot en yrkeslärarexamen.
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Systematiskt kvalitetsarbete 2019/2020
Under läsåret 2019/2020 har huvudmannen fortsatt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på
såväl enhets- som huvudmannanivå. AcadeMedia gemensamma kvalitetsdefinitioner har varit en
utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Praktiska gymnasiet har också
tillsammans med övriga gymnasieområden genomfört gemensamma uppföljningar av elevernas
kunskapsutveckling (proaktivt), skolornas värdegrundsarbete samt kvaliteten i undervisningen. Cirka
hälften av skolorna har även genomfört utvärderingar av undervisningen.

Våra kvalitetsdefinitioner
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsdefinitioner. Dessa hjälper oss att se på verksamheten
i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete så att våra elever får en
utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Funktionell kvalitet - handlar om i hur hög grad eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål
som finns i läroplanen och varje programs examensmål.
Instrumentell kvalitet - handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de
krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag.
Upplevd kvalitet - handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna,
personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
Ändamålsenlig kvalitet - handlar om hur det går för eleverna efter avslutad utbildning.

Metoder och underlag för uppföljning i kvalitetsarbetet 2019/2020
Skolchef säkerställer, med stöd av verksamhetens kvalitets- och utvecklingsansvariga (KUA), att
skolorna får det stöd som de behöver för att kontinuerligt och systematiskt arbeta med utveckling av
verksamheten. Utifrån en analys av vilket behov skolan har, ges stöd i form av exempelvis
handledning, kompetensutveckling och vid behov extra resurser. Vidare genomför skolchef och KUA
fördjupade uppföljningar av ramfaktorer och processer för att synliggöra vilka skolor som behöver
utökat stöd och i vilka delar. Förutom att stötta skolorna i deras systematiska kvalitetsarbete
säkerställer skolchef att skolorna genomför de huvudmannagemensamma uppföljningarna och
utvärderingarna under året. Med stöd av KUA stöttar skolchef rektorerna i detta arbete och ser till
att resultatet används i skolans fortsatta arbete med att utveckla verksamheten.
Elevundersökning: Varje år genomförs en enkätundersökning med samtliga elever i syfte att
kartlägga elevernas upplevelse av undervisningen, studiemiljön, trygghet och trivsel på skolorna.
Resultatet ger såväl skolorna som huvudmannen värdefull information om arbetet med bland annat
utveckling och genomförande av undervisningen, elevinflytande och skolans fysiska och psykiska
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miljö. Resultaten ligger också till grund för att utvärdera genomförda insatser och ge en god
bakgrund till planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet.
Nationella kursprov: Praktiska gymnasiet erbjuder endast yrkesprogram, på vilka de nationella
proven i Svenska/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1a är obligatoriska. Syftet
med proven är att ge läraren vägledning i betygsättning samt bidra till en likvärdig bedömning i
landet. Efter genomförandet av de nationella proven tittar vi på elevernas provbetyg för att se hur
långt de nått i sin kunskapsutveckling och vi jämför också deras provbetyg med de kursbetyg som
sedermera sätts efter kursens slut. Syftet är att säkerställa att utbildningen är likvärdig och att det
bedrivs en kvalitetssäkrad undervisning och bedömningspraktik på skolorna. Efter pandemiutbrottet i
början av vårterminen 2020 beslutade Skolverket att ställa in årets nationella prov, varför en
jämförelse mellan kursbetyg och nationella provbetyg inte är möjligt att göra läsåret 19/20. Dock har
samtliga skolor inom Praktiska gymnasiet genomgått en utbildning i betyg och bedömning i
samverkan med Karlstads universitet, vilket är en av flera satsningar som gjorts under året för att
säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning.
Betygsprognostiseringar: Två gånger om året genomförs betygsprognoser på samtliga enheter där
lärarna redogör för sin bästa estimering av vilka elever som kommer att nå målen när det är dags för
betygssättning och vilka som verkar ha svårigheter att nå ända fram. Resultaten används av rektor
för att identifiera vilka kurser, klasser och elever som är i behov av särskilda insatser för att förbättra
läget innan betygssättning. Resultaten aggregeras också på huvudmannanivå för att möjliggöra
samma bedömning på övergripande skol- och ämnesnivå som underlag för huvudmannens
verksamhetsplanering och resursfördelning.
Betygsinsamling och analysunderlag: Varje år genomförs en betygsinsamling från samtliga skolor
som omfattar samtliga satta betyg, utfärdade avgångsbetyg samt nationella provresultat och som
sammanställs på huvudmanna-, skol-, program-, ämnes-, klass-, kön-, lärar- och kursnivå. Underlaget
från betygsinsamlingen sammanställs – tillsammans med resultaten från de undersökningar som
genomförs under året – i en resultatbilaga som varje rektor kan använda för att analysera läsårets
resultat tillsammans med sin personal. Analyserna är ett viktigt underlag för huvudmannens,
rektorers och lärares utvärdering av det gångna läsårets arbete och det fortsatta arbetet med att
utveckla verksamheten och undervisningskvaliteten. Förfarandet bidrar också till likvärdighet i
rektorernas arbete med bedömning och analys av sin verksamhet.
Uppföljning av introduktionselever: På gymnasieskolans nationella program, där målet alltid är att
eleverna ska nå en examen, är andelen elever som tar examen en given indikator på utbildningens
kvalitet. På introduktionsprogrammen varierar emellertid målen för utbildningen från elev till elev.
Vissa syftar till att eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller andra utbildningar, andra till
att hjälpa eleven ut i arbete. Utbildningarna är också olika långa och varierar i omfattning och
innehåll.
Två gånger om året görs en IM-prognos där rektorerna bedömer i vilken mån eleverna på
introduktionsprogrammen kommer att nå sina mål inom avsatt tid. Som ett komplement till IMprognosen för rektorerna också kontinuerligt en IM-logg där de antecknar orsaker till att elever på
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introduktionsprogrammen avslutat sin utbildning. IM-loggen sammanställs och analyseras en gång
per läsår och ger en indikation på om vi lyckats med introduktionseleverna eller inte. Att en elev
slutar kan bero på att hen har fått arbete likaväl som att hen uppnått målen för sin studieplan eller
hoppat av utbildningen helt och hållet. Tillsammans med IM-prognosen ger IM-loggen huvudmannen
ett gott underlag för analys och utvärdering av kvaliteten på introduktionsprogrammen och vad som
eventuellt behöver förbättras.
Enkäter: Varje år genomförs ett antal enkätundersökningar på skolorna i syfte att kartlägga nuläget,
utvärdera genomförda insatser och ge en god bakgrund till planeringen av det fortsätta arbetet. I
februari genomförs till exempel en Academedia-gemensam undersökning kring den allmänna
situationen på skolorna – undervisning, studiero, trivsel och elevernas allmänna nöjdhet med skolan.
Resultatet ger skolan och huvudmannen värdefull information kring hur väl skolorna arbetar med
bland annat utveckling och genomförande av undervisningen, elevinflytande samt skolans fysiska och
psykiska miljö.
Det psykosociala läget på skolorna följs också upp mer fokuserat i en enskild enkät i november, då
eleverna ombeds besvara frågor som rör trygghet samt skolans likabehandlings- och
värdegrundsarbete. Denna kartläggning ligger till grund för skolornas årliga plandokument mot
diskriminering och kränkande behandling. Två gånger årligen följs även den pedagogiska
verksamheten upp närmare genom undervisningsutvärderingar, där eleverna ombeds att lämna
feedback till sina lärare kring bland annat undervisningens upplägg, studiero, inflytande och
bedömningsformer. Enkäterna följs upp av rektor och den enskilda läraren i syfte att utvärdera och
utveckla arbetet i klassrummet med målsättningen att nå högre måluppfyllelse.
Kvalitetsrapport och arbetsplan: Efter varje avslutat läsår dokumenteras det systematiska
kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå i en kvalitetsrapport. Här presenteras
övergripande resultat tillsammans med en utvärdering av verksamheten och de särskilda insatser
som gjorts inom ramen för utvecklingsarbetet. I kvalitetsrapporten summeras också de viktigaste
slutsatserna samt vilka utvecklingsområden som står i fokus för att förbättra verksamheten under
kommande läsår. Med utgångspunkt i dessa upprättas i början av nästkommande läsår en plan för
det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå (arbetsplan) och på huvudmannanivå
(verksamhetsplan).
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Huvudmannens Fokusområden 2019/2020
Skolinspektionens granskning av Praktiska gymnasiet AB har i hög grad varit styrande för de särskilda
områden som utgjort kärnan i huvudmannens utvecklingsarbete under läsåret 2019/2020. I deras
huvudmannabeslut framkom brister inom områdena Systematiskt kvalitetsarbete, Tillgång till
elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt Tillgång till studie- och yrkesvägledning.
Genomförda resultatanalyser och behovsinventering visade också på behovet av utveckling inom
områdena Undervisning, Normer och värden samt Betyg och bedömning, vilket utgjort ytterligare
prioriterade utvecklingsområden under läsåret 2019/2020.

1 – Styrning och ledning
Mål och syfte
Fungerande systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och huvudmannanivå
Metod och genomförande
Tidigare upptäcka och hantera utvecklingsbehov inom centrala områden
För att skaffa oss en bättre bild av kvaliteten i enheternas verksamhet har vi påbörjat ett arbete med
fördjupade kvalitetsuppföljningar. Det innebär att skolcheferna tillsammans med KUA varannan
månad redogjort för kvaliteten på skolenheternas centrala processer såsom exempelvis elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete, arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd,
samverkan mellan lärare kring undervisning och bedömning/betygssättning, mm. Vid varje tillfälle
har skolcheferna/KUA2 redogjort för verksamheten på fyra skolenheter samt vilka åtgärder som
vidtagits på de skolenheter som tagits upp vid föregående uppföljningstillfälle.
En röd tråd mellan kvalitetsrapport och arbetsplan på enhetsnivå
Rektorerna har fått information om vikten av att arbetsplanen som färdigställs i september utgår från
innehållet i föregående års kvalitetsrapport. För att säkerställa att det finns en röd tråd mellan
kvalitetsrapport och arbetsplan har KUA gått igenom samtliga arbetsplaner och gett återkoppling till
rektorerna i de fall det har behövts.
Rektorer och personal bedriver ett systematiskt och kontinuerligt kvalitetsarbete
Detta läsår har varje skolenhet haft minst en förstelärare som på rektors uppdrag lett
utvecklingsarbetet på skolan. För att kunna göra det med god kvalitet har samtliga förstelärare fått
utbildning i att leda förändringsprocesser. Utvecklingsarbetet har genomförts i enlighet med skolans
arbetsplan. Därutöver har Praktiska gymnasiet i år deltagit i de gymnasiegemensamma
uppföljningarna av likabehandling- och värdegrundsarbetet, undervisningsutvärderingar3 och
AcadeMedia årliga elevenkät, där såväl resultat som synpunkter på undervisning och trivsel och
trygghet ingår. KUA har bistått rektorer med stöd till genomförande av enkäter samt uppföljning och
analys av resultat. Rektorerna har också i sitt SKA-arbete kunnat använda sammanställda resultat

2
3

KUA = kvalitetsutvecklingsansvarig
Undervisningsutvärderingarna var frivilliga lå 19/20 och 16 av 33 skolor har deltagit
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som regelbundet efterfrågats av huvudmannen. Exempel är information om närvaro, tillgång till APL
och studiehandledning på modersmålet samt hur det går för elever på introduktionsprogram.
Rektor och administrativ personal använder administrativa system på ett sätt som ger en god kvalitet
i uppföljning och analys av resultat och verksamhet
Under året har flera utbildningsinsatser för rektorer och administrativ personal genomförts för att
säkerställa att korrekt data hämtas från våra administrativa system4 som underlag för uppföljning
och analys av resultat och verksamhet. Utbildningarna har i första hand genomförts av intern
personal med visst stöd av extern personal från Schoolsoft.
Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid. 33.

2 – Elevhälsan
Mål och syfte
Ett förbättrat förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete där elevhälsa och lärare samverkar
kring elevernas måluppfyllelse
Metod och genomförande
Ökad kompetens hos rektorer att leda och styra elevhälsans arbete
Som en första åtgärd skrevs en elevhälsoplan för Praktiska gymnasiet som skall tjäna som ett stöd för
skolorna med att stötta eleverna att nå utbildningens mål.
Med hjälp av den centrala elevhälsan genomfördes en utbildningsinsats för rektorer som innebar
föreläsningar med mellanliggande arbete. Uppdragen var att skapa rutiner för att öka närvaron samt
planera för skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. På grund av corona-pandemin fick den
avslutande delen skjutas upp och kommer att genomföras enhetsvis med riktade insatser utifrån
behov under kommande läsår.
Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid. 30.

3 – Studie- och yrkesvägledning
Mål och syfte
Förbättrad studie- och yrkesvägledning
Metod och genomförande
Förbättrad studie- och yrkesvägledning med tydliga roller och ansvarsområden
Under höstterminen uppdaterades riktlinjerna för studie- och yrkesvägledningen som tydliggjorde
hur ansvaret för undervisning, vägledning och information kan fördelas mellan olika roller och

4

Schoolsoft, Skola 24 och IM-loggen
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professioner i skolan. Därtill genomfördes en kompetensutvecklingsinsats för rektorerna med hjälp
av den centrala studie- och yrkesvägledningen. Genom föreläsningar och eget mellanliggande arbete
fick rektorerna kunskap om skillnaden mellan studie- och yrkesvägledarens uppdrag och det arbete
kring yrken och arbetsliv som yrkeslärare och övrig personal i skolan ska stötta eleverna med.
Rektorerna fick kartlägga studie- och yrkesvägledningen på sin egen skola och planera för de
förbättringar som behövdes utifrån det tydliggjorda uppdraget.
Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid. 30

4 – Normer och värden
Mål och syfte
Gemensam värdegrund som bidrar till att vi uppnår vår vision – att bli ledande inom yrkesutbildning
Metod och genomförande
Värdeorden Ambition/Kraft/Glöd ska vara känt av all personal som en utgångspunkt för
värdegrundsarbetet
I slutet av juni 2019 gjordes en uppstart av satsningen på Ambition/Kraft/Glöd som utgångspunkt för
arbetet inom Praktiska. Rektorerna deltog aktivt i planeringen och förbereddes på olika sätt för att
fortsätta arbetet tillsammans med sin personal på skolorna. I januari följdes arbetet upp genom en
workshop där konkreta situationer tagna ur skolvardagen diskuterades och sattes i relation till
önskvärda beteenden och attityder. I övrigt har rektorerna genomfört arbetet med värdeorden på
sina enheter inom ramen för sitt ledarskap och med stöd av verktyg som tillhandahållits av
huvudmannen.
Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid. 27 och 31.

5 – Undervisning och lärande inkl. APL
Mål och syfte
Ökad kvalitet i undervisningen och på APL
Metod och genomförande
Kompetenshöjning hos icke lärarutbildade yrkeslärare
Under lå 19/20 har 49 yrkeslärare genomgått Praktiskas interna fortbildning PiL- Praktiska i Lärande.
Utbildningsprogrammet, som är årligen återkommande, är förlagt till sex heldagar fördelade över ett
läsår. Syftet med utbildningen är att stötta och stärka lärarna inom de områden som omger dem i
yrkesvardagen. Lärarna får dels den teoretiska bakgrunden, dels konkreta verktyg att ha med sig i sin
praktik.
Mer strukturerad och varierad undervisning utifrån elevernas behov
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En kartläggning av hur lärarna planerade sina kurser visade att merparten gör detta med
utgångpunkt i läroplan och kursplaner. Utvecklingsbehov finns dock och kommer att kunna avropas
av respektive rektor utifrån behov kommande läsår.
Vi gjorde också en satsning på att förbättra kunskapen kring studiehandledning på modersmålet. Ett
kartläggningsmaterial togs fram som skolorna kan använda för att ta reda på elevernas
ämneskunskaper och språknivå för att säkerställa att de erbjöds rätt stöd.
APL-utbildningen, som var planerat att genomföras i sex moduler, fick kortas något på grund av
Corona-pandemin. Flera av modulerna genomfördes tillsammans med Skolverket och hade teman
som trepartssamtal, samverkan skola-arbetsliv och framgångsfaktorer för anskaffning av APL-platser.
En annan viktig satsning som gjordes inom APL-området var införandet av Loop me, en digital app för
kommunikation mellan handledare, yrkeslärare och elev. Under läsåret implementerades Loop me
vid 23 skolor inom Praktiska. Målet är att samtliga 33 skolor ska använda Loop me senast hösten
2020.
Förbättrad fysisk skolmiljö
Satsningen på ett förbättrad fysisk skolmiljö har fortsatt under läsåret. Två skolor (PA Trollhättan och
PA Borås) har fått större insatser som inbegriper ombyggnad av lokaler samt inredning i enlighet med
det framtagna konceptet för Praktiska. Det har mottagits väldigt positivt av både elever och personal
och vi tror detta kommer vara en viktig del i en förbättrad lärmiljö. På flera andra skolor har vi gjort
mindre insatser (ommålning, nya möbler) som också det bidragit till en förbättrad lärmiljö. Coronapandemin gjorde att en del insatser fick skjutas på framtiden och kommer istället att genomföras
kommande läsår. Rektorerna har också haft möjlighet att skaffa hjälpmedel för elever med
funktionsvariationer. Flera skolor har köpt in stressbollar, pallar för rörelse, skärmar som avgränsar
etc. Vi har också spelat in tre filmer för kunskap kring NPF och inspiration kring vad rektorer/personal
konkret kan göra för att underlätta för den här gruppen elever.
Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid. 26-29.

6 – Bedömning och betygsättning
Mål och syfte
Ökad likvärdighet vid bedömning och betygssättning
Metod och genomförande
Förbättrad kompetens kring bedömning och betygssättning
Under läsåret har samtliga skolor genomfört en utbildning kring bedömning och betygssättning i
samverkan med Karlstads universitet. Utbildningen har genomförts i flera moduler och inbegripit
litteraturläsning, reflektion och diskussioner. Målsättningen har varit att öka kunskapen om
bedömning och betygssättning och därigenom skapa en mer likvärdig och rättssäker bedömning och
betygssättning inom Praktiska gymnasiet.
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Uppföljning och utvärdering
Se redogörelse under ”Utvärdering av verksamheten” sid 29.
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Samlad bedömning av verksamheten 2019/2020
Resultatredovisning - Funktionell kvalitet
Nedan följer en redogörelse för verksamhetens resultat. I den mån nationell statistik finns tillgänglig
är det denna som presenteras. I de fall nationell statistik saknas är det underlag från verksamhetens
egen insamling som presenteras. Majoriteten av skolorna inom Praktiska gymnasiet är små sett till
antalet elever. Detta bör tas i beaktande vid analyser av resultaten, då enstaka elever kan få ett stort
genomslag på variationer i resultaten mellan åren.

1. Avgångselever
Andel elever med examen (nationella program)5
Kraven för yrkesexamen är att eleven ska ha läst ett fullständigt gymnasieprogram om 2500 poäng
och uppnått som lägst betyget E i minst 2250 poäng av dessa. Minst 400 poäng av de
programgemensamma ämnena ska vara godkända. Bland kurser där eleven uppnått minst E ska
också Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, ingå, samt Engelska 5, Matematik 1 och
gymnasiearbetet.
För elever som inte uppfyller kraven för examen då de lämnar gymnasieskolan efter fullföljd
utbildning på ett nationellt program utfärdas istället ett studiebevis. Andelen elever som får examen
hos oss beräknas på antalet elever som fått examen eller studiebevis om minst 2500 poäng (i
enlighet med den beräkningsmodell Skolverket använder för att beräkna examensdelen).
Elever som inte har minst 2500 poäng i sitt studiebevis och alltså inte har läst en fullständig
gymnasieutbildning räknas med andra ord inte in i statistiken.6
Andelen elever med examen är preliminära. Den officiella statistiken publiceras i december 2020
vilket gör att jämförelsen får göras med rikssnittet 2019.
För Praktiska gymnasiet som helhet har andelen elever med examen ökat något sedan föregående år.
Andelen elever med examen har ökat till 84 %, vilket är en procentenhet högre än föregående år. Det
är fortfarande lägre än rikets genomsnitt för yrkesprogram som är 89 %. Av diagram 1 (se
resultatbilaga) framgår att det är stora skillnader mellan skolorna när det gäller examensgrad. Drygt
var tredje skola (36 %) ligger på en examensgrad som är högre än eller lika med genomsnittet för
riket medan 63 % av skolorna (21 av 33) ligger på en examensnivå som är under rikets genomsnitt. 15
skolor har ökat andelen elever med examen sedan föregående läsår medan 18 skolor har minskat
andelen elever med examen. Resultaten är med andra ord väldigt varierande för de olika skolorna
och visar att insatser för att öka likvärdigheten behöver fortsätta.

5

Diagram 1-2 i resultatbilagan
Anledningen till att en elev inte läst 2500 poäng är vanligen att eleven har ett reducerat program, det vill säga att rektor
inom ramen för ett åtgärdsprogram beslutat om att ta bort en eller flera kurser för att möjliggöra för eleven att klara övriga
kurser, eller att eleven fått ett streck i betyg i en eller flera kurser på grund av att hen av andra anledningar inte deltagit i
undervisningen.
6
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När det gäller examen uppdelat per program (diagram 3) visar statistiken att examensgraden ökat på
12 program (BF, FT, HA, HT,HV, NB, VF) medan den minskat på tre (EE, RL, VO). På BA och IN är
examensgraden samma som föregående år. På tre av programmen ligger andelen elever med
examen över rikets genomsnitt (HT, NB och RL). BA ökade sin examensandel föregående läsår och
ligger i år kvar på samma nivå medan EE, som också är ett av våra största program, minskat sin
examensandel från 95 % till 85 %. De program som ökat sin examensandel mest är BF (från 77 till 83
%), HA (från 73 till 82 %) samt NB (från 73 till 92 %).
Grundläggande behörighet7
För att en elev på ett yrkesprogram ska uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet
krävs inte bara att eleven ska få en godkänd yrkesexamen. Eleven måste också uppnå minst godkänt i
kurserna Engelska 6 (100 poäng) samt Svenska eller Svenska som andraspråk 2-3 (100 + 100 poäng).
Det innebär att eleven oftast behöver använda sina 200 poäng individuella val samt i många fall
dessutom läsa ett utökat program, alltså fler kurser än vad som vanligen ingår i ett gymnasieprogram
(2500 poäng).
När det gäller andelen elever som läst in grundläggande behörighet till högskola och universitet
skiljer det en hel del mellan programmen.8 Program med tydliga yrkesutgångar som kräver
högskolebehörighet, exempelvis sjuksköterska (VO), förskollärare (BF) och agronom (NB) har en
högre andel elever som läser kurser för grundläggande behörighet. Dessa program är generellt sett
mer teoretiskt inriktade och många elever har tänkt sig fortsätta till högre studier. Som jämförelse
kan vi se att få elever på exempelvis industriprogrammet och fordons- och transportprogrammet
läser kurser för grundläggande behörighet då majoriteten av dem söker en praktiskt inriktad
utbildning som leder till anställning direkt efter gymnasiet.
Men statistiken visar också att det finns stora skillnader mellan enheterna när det gäller elever som
läser för grundläggande behörighet.9 Det finns 11 enheter där andelen elever som läst in
grundläggande behörighet ligger mellan 20 och 58 % samtidigt som 8 enheter har en procentandel
elever med grundläggande behörighet som endast är 10 % eller mindre. Återigen stora skillnader
mellan enheterna vilket är bekymmersamt utifrån att utbildningen ska vara likvärdig.
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)10
Den genomsnittliga betygspoängen, GBP, är ett mått på hur väl eleverna har lyckats betygsmässigt i
de kurser som ingår i deras program. Det används framförallt som urskiljningsmått vid antagning till
högre utbildningar. GBP inom en verksamhet mäts ofta på utfärdade examen, men kan också
beräknas på samtliga fullständiga avgångsbetyg, dvs. inräknat studiebevis om minst 2500 poäng. Det
senare sättet att räkna leder oftast till en lägre siffra eftersom den grupp man då räknar på innehåller
elever som inte har uppnått kraven för en examen.

7

Diagram 3 i resultatbilagan
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Diagram 3b i resultatbilagan
Diagram 3a i resultatbilagan

9

10

Diagram 4-5 i resultatbilagan
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Statistiken visar att den genomsnittliga betygspoängen för Praktiska gymnasiet ligger på samma nivå
som föregående år, 12,4, vilket är lägre än den genomsnittliga betygspoängen för riket som är 14,4.
Statistiken visar att 16 skolor har fått en lägre GBP medan 13 skolor har ökat sin GBP. Det går inte att
se någon tydlig trend i GBP de senaste tre åren utan resultaten har varierat på många skolor år från
år. Vår tolkning är att det förbättringsarbete som satts igång har påverkat elevernas måluppfyllelse
på flera sätt. Förutsättningar för en god verksamhet har förbättrats, till exempel genom en förbättrad
bedömningskompetens hos lärarna, samtidigt som ökade resurser, förbättrad organisation och
bättre strukturer och rutiner i verksamheten ännu inte fått genomslag fullt ut i undervisningen och
arbetet på APL.
Samtidigt ska den genomsnittliga betygspoängen för Praktiska gymnasiets elever tolkas mot
bakgrund av det generellt sett låga ingångsvärde våra elever har när de börjar gymnasiet.
Praktiska gymnasiet har av SCB beställt statistik som visar förädlingsvärdet för våra elever.11 Det kan
sägas vara ett slags SALSA-värde som visar i vilken grad eleverna presterat bättre eller sämre än
förväntat mot bakgrund av deras meritvärde från grundskolan. Statistiken visar att avgångseleverna
2020 inom Praktiska gymnasiet hade ett meritvärde på mellan 135 och 195 poäng när de började
gymnasiet för tre år sedan. När eleverna nu lämnar gymnasiet efter tre år på Praktiska visar
förädlingsvärdena att de på 22 av skolorna hade en högre GBP än förväntat, dvs. eleverna har
presterat bättre än vad som förväntats med tanke på deras meritvärde från grundskolan. Endast nio
av skolorna har en lägre GBP än förväntat medan två av skolorna har ett GBP som ligger på förväntad
nivå. Detta indikerar att Praktiska gymnasiet, trots en låg GBP, ändå bidragit till en positiv utveckling
hos flertalet elever. I jämförelse med föregående år kan vi dock se ett något försämrat resultat, då
nio skolor har ett lägre GBP än förväntat jämfört med fyra föregående läsår samtidigt som samma
antal skolor har en högre GBP än förväntat. Det ska dock tilläggas att det finns viss osäkerhet i datan
där utfallet för vissa skolor inte är representativt för hela skolan eftersom alla elever inte ingår i
underlaget.

2. Samtliga elever på nationella program
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng ovan berättar något om hur det har
gått för våra avgångselever. De säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever som tog del
av utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi också uppgifter om alla satta betyg
under året.

Andel minst godkända betyg (A-E)12
Statistik över betygsfördelningen visar att andelen elever med godkänt betyg (lägst E) ligger på
mellan 70 % (Trollhättan) och 95% (Karlskrona). Förutom Trollhättan har Kalmar, Nacka, Malmö
Limhamn, Södertälje och Växjö en andel elever med minst godkänt betyg under 80 %, medan
Sundsvall, Västerås, Örebro och Örnsköldsvik alla ligger på 90 % eller över när det gäller elever med

11
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Diagram 6 i resultatbilagan
Diagram 7-8 i resultatbilagan
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minst godkänt betyg. Jämfört med föregående år har 17 skolor höjt andelen elever med godkänt
betyg medan 14 skolor minskat andelen elever med godkänt betyg. I två skolor är resultatet samma
som föregående år. Anledningarna till förändringen i betygsfördelningen kan vara flera. En anledning
kan vara lärarnas förbättrade kunskaper kring bedömning och betygssättning, förbättrade resurser
och kunskaper inom elevhälsan, men också kvarstående problem med att ge eleverna det stöd de
behöver, att hålla en god kvalitet i undervisningen samt ett fortsatt behov av att utveckla det
pedagogiska ledarskapet. Under läsåret genomfördes en mängd förbättringsåtgärder och
kompetensutvecklingsinsatser, ett arbete som behöver fortsätta för att på sikt få genomslag i
andelen elever med godkända betyg.
Betygsfördelningen på programnivå visar att de högsta betygen återfinns på EE, IN, NB och RL
medan de lägsta betygen finns på FT och HA. Undantaget är SX, men där utgörs underlaget av så få
elever (utbildningen finns endast i Kalmar) att en relevant jämförelse med övriga program inte låter
sig göras.

3. Elever på introduktionsprogram
Introduktionsprogram
Uppföljningen av introduktionselevernas resultat är som redan nämnts en komplicerad uppgift,
särskilt som målen för de olika programmen varierar, inte bara mellan de olika programmen utan
också mellan enskilda elever. Därmed är det också svårt att ge en övergripande bild av
introduktionsutbildningarnas kvalitet och måluppfyllelse. För Praktiska gymnasiet har uppföljning och
utvärdering av introduktionsprogrammen varit ett prioriterat utvecklingsområde då drygt en
tredjedel av våra elever under läsåret gått på ett introduktionsprogram. För att ändå ha ett underlag
för att analysera den funktionella kvaliteten på de introduktionsprogram som bedrivs inom våra
verksamheter följer vi löpande upp rektorernas bedömning av i vilken mån deras IM-elever förväntas
nå målen i sina individuella studieplaner. För elever på IMV handlar det om i vilken mån de förväntas
övergå till ett nationellt program inom ett läsår, medan det för elever på IMY och IMA handlar om i
vilken mån de förväntas nå de individuella mål de satt upp i sin studieplan. Dessutom följer vi två
gånger om året upp hur många elever vi har inskrivna på respektive introduktionsprogram samt varje
gång ett programbyte sker. När en elev slutligen lämnar skolan följer vi på individnivå upp varför,
eftersom det är det enda sättet att kunna utvärdera om eleven kan sägas ha nått målet för
utbildningen eller inte.
Resultat introduktionsprogram läsåret 19/20
Drygt 30 % av Praktiska gymnasiets elever går på ett introduktionsprogram. Av dem går 54 % på IMV
och 43 % på IMY, medan 2 % går på IMA. I mars 2020 ombads rektorerna bedöma i vilken mån deras
IM-elever förväntades nå målen för sin utbildning. På IMV bedömdes ca 50 % av eleverna förväntas
nå målen innevarande LÅ, medan 70 % av eleverna på IMY förväntades nå målen inom avsatt tid. Av
dem bedömdes 80 % bli anställningsbara inom avsatt tid och drygt 70 % behöriga till ett nationellt
program. Betygsresultaten i juni 2019 visade att andelen F i nationella kurser ökat något från 21 till
24 %, men att betygsfördelningen i övrigt var samma som föregående läsår.
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Att bara varannan elev på IMV förväntades nå målen inom avsatt tid förklarades till stor del av att
många elever inte klarade engelskan. Men det blev också tydligt att det fanns ett behov av
kompetensutveckling och förändringar i skolornas organisation och arbete med IM-programmen för
att eleverna skulle få större möjligheter att nå målen. Under våren påbörjades därför ett arbete med
att öka kunskapen kring IM-programmen, se över utbildningsplaner, skapa bättre förutsättningar för
kartläggning av IM-elevernas behov samt förbättra uppföljning och utvärdering av IM-programmet.

Uppföljning – tillsyn, granskningar och klagomål mot utbildningen
Tillsyn och granskningar
Praktiska gymnasiet AB fick läsåret 2018/2019 en tillsyn av Skolinspektionen. Av totalt 33 skolor
genomgick 10 skolor en regelbunden tillsyn och 12 skolor fick en så kallad regelbunden
kvalitetsgranskning. Också huvudmannen fick en regelbunden tillsyn i maj 2019 som resulterade i ett
beslut om föreläggande vid vite (2019-08-23). Brister på skolenheterna bedömdes ligga inom
elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, extra anpassningar och särskilt stöd, betyg och
bedömning, APL, trygghet samt undervisning och lärande. Dessutom bedömdes rektors ledarskap
kunna förbättras i några granskade skolor. På huvudmannanivån bedömdes brister finnas inom
tillgång till elevhälsa och studie- och yrkesvägledning, studiehandledning på modersmålet samt det
systematiska kvalitetsarbetet.
Läsåret 2019/2020 har präglats av ett målmedvetet och ambitiöst arbete för att komma tillrätta med
påtalade brister och utvecklingsområden både på enhets och- huvudmannanivå. Ett arbete som gett
gott resultat. Efter en skriftlig redogörelse av förbättringsarbetet vid varje skola och
uppföljningsbesök av Skolinspektionen vid samtliga granskade skolor samt hos huvudmannen,
meddelade Skolinspektionen den 3 mars 2020 att samtliga påtalade brister var avhjälpta och
tillsynen avslutades. Både huvudmannen och skolenheterna har därefter fortsatt utvecklingsarbetet
för att säkerställa att vidtagna åtgärder leder till hållbara och långsiktiga förändringar, ett arbete som
tar längre tid än det halvår som föregick redovisningen till Skolinspektionen.

Samverkan för bästa skola
I december 2019 fick Praktiska gymnasiet AB en förfrågan från Skolverket om att medverka i deras
tre-åriga projekt Samverkan för bästa skola, en satsning som syftar till att förbättra elevers resultat
och öka likvärdighet inom och mellan skolor. Baserat på underlag från Skolinspektionen erbjuder
Skolverket stöd till ett urval av skolor och huvudmän med stora utmaningar. Praktiska gymnasiet
erbjöds delta med fyra skolor: Praktiska Gävle, Praktiska Nykvarn, Praktiska Skövde samt Praktiska
Malmö City. Förutom skolenheterna deltar huvudmannen, då ambitionen är att förbättra kunskapen
och samverkan i hela styrkedjan.
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Vårterminen 2019 har ägnats åt att diskutera problem, orsaker till problemen och vilka åtgärder på
organisations- och processnivå som kan tänkas leda till förbättringar av elevernas måluppfyllelse. På
varje skola har rektorer och utsedda projektgrupper under Skolverkets ledning arbetat fram en
nulägesanalys som tydliggör den enskilda skolans utmaningar och vad som kan tänkas bidra till att
verksamheten förbättras. Samma arbete har genomförts på huvudmannanivå och resulterat i en
nulägesanalys som tydliggör områden som behöver förbättras för att skolorna ska kunna ges det stöd
som de behöver. Nulägesanalysen ligger till grund för den åtgärdsplan som kommer att tas fram ht
20 och vara vägledande för de insatser som erbjuds skolorna och huvudmannen från och med vt 21.
Insatserna genomförs av Karlstads universitet och beräknas pågå under 2021 och 2022.

Klagomål
Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål
mot utbildningen. Samtliga klagomål mot utbildningen ska också ligga till grund för huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete. Informationen om hur man går tillväga för att framställa klagomål till
huvudmannen ska lämnas på lämpligt sätt. Det står var och en (även utomstående) fritt att inkomma
med klagomål mot utbildningen vid skolorna.
Under det aktuella läsåret har det inkommit totalt sju klagomål på utbildningen till huvudmannen
vilket är färre än föregående läsår. De vanligaste klagomålen rörde elevers rätt till stöd i
undervisningen och APL. Samtliga klagomål har hanterats av huvudmannens jurister och åtgärder har
i förekommande fall vidtagits för att avhjälpa konstaterade brister.

Utvärdering av verksamheten
Studiemiljö13
Resultaten från den elevundersökning som genomfördes i början av 2020 visar att allt flera elever
upplever att de får arbetsro i skolan. 63 % av eleverna svarade att de får arbetsro i skolan vilket är en
ökning med 9 procentenheter från föregående år. Fler pojkar än flickor upplever att de får arbetsro,
67 % jämfört med 56 % för flickorna. Utifrån den insyn som huvudmannen har i skolans inre arbete är
det rimligt att anta att en stabil ledning och personalgrupp påverkar arbetsron positivt. Likaså har
lokalerna en betydelse för arbetsron. Under läsåret har huvudmannen gjort en satsning på förbättrad
lärmiljö i flera skolor vilket fått betydelse för arbetsron. I exempelvis Trollhättan har elevernas
upplevelse av arbetsron ökat med 16 procentenheter och i Skövde med 15 procentenheter. Att
många skolor har förhållandevis få elever och små grupper har också en positiv inverkan på
arbetsron. Samtidigt är studiemiljön ett fortsatt utvecklingsområde där vi genom olika insatser
arbetar för att öka andelen elever som upplever att de kan få arbetsro i skolan. Exempel på sådana
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insatser är utveckling av undervisningen, förbättrade förutsättningar för elevhälsans förebyggande
och hälsofrämjande arbete samt en satsning på bättre lokaler.

Undervisning14
Andelen elever som uppger att de är nöjda med undervisningen har ökat från 61 % till 68 % från
föregående läsår. 69 % av eleverna uppger att de kan få extra hjälp när de behöver det vilket är en
ökning med 5 procentenheter. Andelen elever som är nöjda med sin APL är 74 %, vilket är en ökning
med 3 procentenheter jämfört med föregående år.
Samtidigt som vi är mycket glada för att kvaliteten i undervisningen verkar ha förbättrats ser vi att
det finns utrymme för ytterligare åtgärder. Nöjdheten med undervisningen ligger fortfarande på en
förhållandevis blygsam nivå och den genomsnittliga betygspoängen och andelen elever med examen
ligger under rikets genomsnitt.
Under läsåret har förstelärarna på många skolor bedrivit ett förbättringsarbete kring undervisningen
som kan antas ha gett effekt tillsammans med en större samverkan mellan elevhälsa och lärare i det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. En annan insats som kan antas ha påverkat
undervisningen positivt är vår PiL-utbildning för outbildade yrkeslärare. Löpande utvärderingar av
PiL-utbildningen har visat att den är mycket uppskattad. Enligt deltagarna är utbildningen intressant
och har förbättrat deras lärarkompetens. Deltagarna ger utbildningen 9,5 av 10 i kursutvärderingen.
Flera deltagare har också aviserat att de vill läsa vidare för att få en yrkeslärarexamen. I
utvärderingens fritextsvar och i våra analyser framkommer dock att rektorerna i högre grad behöver
följa upp vad utbildningen gett och se till att deltagarna får bättre möjligheter att sprida och använda
sina kunskaper på sina respektive skolenheter.
Undervisningens kvalitet kommer att vara ett fortsatt och långsiktigt fokusområde inom Praktiska
gymnasiet, både genom vår PiL-utbildning och genom förstelärarnas arbete med att utveckla
undervisningen med hjälp av kollegialt lärande.

Extra anpassningar och särskilt stöd
Varje elev har rätt att nå så långt som möjligt i sin utbildning. Det innebär att skolan behöver
säkerställa att det finns rutiner för att i tid upptäcka vilka elever som riskerar att inte nå målen för
utbildningen och sätta in verksamma åtgärder. Alla skolor inom Praktiska gymnasiet har en process
för att följa upp elevernas resultat och rutiner för att ge eleverna det stöd de behöver, men hur väl
det fungerar skiljer mellan skolorna.
I elevenkäten svarade 69 % av eleverna att de kan få extra hjälp och stöd om de behöver det. Men
det finns en stor skillnad i vilket stöd eleverna upplever i skolorna inom Praktiska gymnasiet. I
Kungsbacka, Falun, Jönköping och Linköping var majoriteten mycket nöjd med det stöd de fick (78-81
%). Stödet hade dessutom ökat med mellan 14-26% i dessa skolor sedan föregående läsår. Eleverna i
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Gävle, Skövde, Södertälje och Täby svarade att de i väldigt låg grad ansåg att de fick det stöd och den
hjälp som de behövde. I dessa skolor angav mellan 52-58 % av eleverna att de fick det stöd som de
behövde. Detta var dessutom en försämring från föregående läsår förutom i Gävle som låg på samma
nivå (55 %) Extra anpassningar och särskilt stöd var ett bristområde i Skolinspektionens tillsyn 18/19
och både enheter och huvudman har under läsåret arbetat med att säkerställa att elever i högre
utsträckning får det stöd som de behöver. En insats har varit att förbättra och förstärka elevhälsans
arbete. Samtliga skolor har tillgång till elevhälsa och fokuserar i högre grad på att arbeta
förebyggande och hälsofrämjande samtidigt som rutiner och genomförande av det åtgärdande
arbetet bibehållits. Resultatet visar dock att vi i högre utsträckning behöver genomföra specifika
insatser utifrån de olika skolornas förutsättningar och behov, vilket är ett av utvecklingsområdena till
kommande läsår.

Elevers delaktighet och inflytande
Samtliga skolor arbetar med delaktighet och inflytande bland annat genom elevråd och klassråd.
Eleverna tränas att bli delaktiga genom att ges inflytande över undervisningens innehåll och
genomförande. Samtidigt kan vi, utifrån vår insyn i skolornas interna arbete, se att arbetet med
delaktighet och inflytande är olika framgångsrikt på olika skolor. För att förstärka arbetet har
huvudmannen initierat ett värdegrundsarbete kring ledorden Ambition, Kraft och Glöd, där elevernas
delaktighet och inflytande är en viktig del. Huvudmannen har också anordnat två utbildningsdagar
under året för elevskyddsombud som varit väldigt uppskattade av eleverna. Skolor har även fått
besök av elever från Sveriges elevers centralorganisation, SECO, som berättat om vikten av att
engagera sig i elevrådet och på vilket sätt eleverna kan påverka och ha inflytande på sin utbildning.
Inflytande och delaktighet kommer fortsatt vara ett förbättringsområde inom ramen för skolans
demokratiuppdrag samt arbetet med normer och värden.

Studiehandledning på modersmål
Under läsåret har vi arbetat med att förbättra elevernas möjligheter till studiehandledning på
modersmålet då Skolinspektionens granskning visade att det fanns brister inom detta område. I mars
2020 fick 180 elever studiehandledning på modersmålet. En kompetensutvecklingsinsats
genomfördes under hösten för att informera rektorerna om studiehandledning som stödform samt
hur det kan organiseras och genomföras. I januari 2020 uppgav rektorerna i en enkät att de känner
till studiehandledning som stödform mycket bättre nu, men att det finns många svårigheter med
studiehandledning (organisation, elever väljer bort etc.) som gör att det är ett fortsatt
utvecklingsområde.
Antalet elever som får studiehandledning är ungefär på samma nivå som föregående år. Anledningen
till att inte fler elever fått studiehandledning, trots våra insatser, menar vi delvis beroende på att
många elever tackat nej när de erbjudits studiehandledning. Det innebär i sin tur att vi behöver bli
bättre på att informera om stödformen då studiehandledning kan göra stor skillnad för enskilda
elever, vilket vi också sett exempel på.

27

I flera skolor arbetar man med flerspråkiga lärare som ger eleverna stöd på sitt modersmål. En av
skolorna, Praktiska Nacka, ansåg inte att studiehandledningen som den bedrevs gav önskvärda
effekter. De har därför kompletterat med ”yrkessvenska” en gång i veckan då elever från samtliga
program fått träna på att använda sitt yrkesspråk i situationer som uppstår på deras APL-platser.
Arbetet har enligt rektor gett goda resultat och varit mycket uppskattat av både elever och
yrkeslärare.
Förutom att förbättra informationen till eleverna är det också viktigt att hitta bra sätt att kartlägga
vilka elever som är i behov av studiehandledning. Av den anledningen har ett kartläggningsmaterial
tagits fram till skolorna som kan börja användas ht 2020. I de fall studiehandledning inte kan ges
(brist på lärare, elevernas negativa inställning till stödformen etc.) behöver vi istället se till alternativa
och kompletterande metoder där arbetet med exempelvis ”yrkessvenska” och användning av
flerspråkig personal kan vara goda alternativ.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL
För elever som läser på ett yrkesprogram är det arbetsplatsförlagda lärandet en viktig del av
utbildningen. Det är där eleverna utvecklar ett praktiskt kunnande i moment de prövat i den
skolförlagda utbildningen, formas i en yrkeskultur samt genom övning får möjlighet att utveckla ett
allt större yrkeskunnande. Detta förutsätter en samverkan mellan den skolförlagda och den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen så att eleverna ges möjlighet att förstå och utveckla det
kommande yrkets alla delar av yrkeskompetens – inte minst de som anges som examensmål för
utbildningen.
Inom Praktiska gymnasiet finns 28 skolenheter som bedriver lärlingsutbildning samt lärlingsliknande
utbildning, vilket innebär att eleverna har mer än 50 % av sin utbildning förlagd till en arbetsplats.
Resterande skolor erbjuder eleverna skolförlagd utbildning om minst 15 veckors APL, många mer än
så.
Kompetensutveckling
Under läsåret har skolorna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats kring APL anordnad av
Skolverket. Arbetet bedrevs i flera moduler med teman som anskaffning av APL-platser och
genomförande av trepartssamtal. Mellan varje modul genomförde rektorer och yrkeslärare arbete på
skolan för att förbättra det aktuella området. Utbildningsinsatsen var uppskattad av deltagarna
varför det var väldigt tråkigt att behöva ställa in den sista modulen på grund av Corona-pandemin.
Den fick istället skjutas fram till kommande termin.
Loop me
Som en ytterligare insats för att förstärka arbetet med APL har många skolor infört den digitala
appen Loop me, ett kommunikationsverktyg för handledare, yrkeslärare och elever. En del skolor har
kommit långt i arbetet medan andra bara påbörjat användningen. I juni 2020 hade vi 2 849
användare i 23 av våra 33 skolor. I första hand har skolorna använt Loop me för att få koll på
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närvaron och vad eleverna arbetat med under sin APL. De som kommit längre i implementeringen
har också kunnat ge eleverna specifika uppdrag som de ska genomföra på APL och sen redovisa. Vad
vi sett hittills finns det goda möjligheter att arbetet med Loop me ska kunna höja kvaliteten på APL
tillsammans med de förbättringar i verksamheten som skolorna börjat genomföra efter Skolverkets
kompetensutvecklingsinsats. Exempel är förbättrade rutiner för anskaffning och genomförande av
APL, dokumentation av elevernas progression och förbättrade trepartssamtal. Arbetet med APL är
ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde för både huvudmannen och skolenheterna.
Programråd
För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det enligt Gymnasieförordningen finnas ett eller flera
lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Hur denna verksamhet ska organiseras
och vilka uppgifter de lokala programråden ska ha, är dock inte reglerat. Därför är det upp till varje
utbildningsanordnare att föreslå vad som ska behandlas, vilka företag, organisationer och personer
som ska bjudas in, samt även var, när och hur ofta sådan samverkan ska ske.
Inom Praktiska gymnasiet har vi identifierat arbetslivssamverkan i lokala programråd som ett
utvecklingsområde. Av den anledningen genomfördes en nulägeskartläggning under året för att
ta reda på hur programrådsverksamheten bedrivs på de olika enheterna. Resultatet visar att 28 av 30
granskade skolor har programråd varav åtta har ett väl fungerande arbete med programråd, 13 delvis
fungerande arbete och åtta skolor har ett dåligt fungerande arbete med programråd. Många skolor
som har problem med att genomföra programråd hänvisar till ett lågt Intresse från branscherna och
företagen på orten och i många fall får programråd ställas in på grund av att det låga intresset.
Samtidigt framkommer att rektors engagemang i programråden kan vara en framgångsfaktor. Andra
framgångsfaktorer som framkom var samverkan med kommuner och regioner liksom att förlägga
programråden till någon av arbetsplatserna. Just arbetet med regional samverkan kring
programråden är något som skolorna ofta för fram som en bra möjlighet för att få programråden att
fungera och där vi som huvudman behöver arbeta vidare för att förbättra den lokala samverkan
mellan skola och arbetsliv.

Likvärdig bedömning
På grund av corona-pandemin genomfördes inga nationella prov under läsåret varför det inte finns
underlag att jämföra överensstämmelsen mellan nationella provresultat. Dock är likvärdig
bedömning ett tidigare identifierat utvecklingsområde och flera insatser har genomförts under året
för att bidra till en mer likvärdig bedömning.
Samtliga skolor har under läsåret deltagit i en kurs kring betyg och bedömning som anordnats av
Karlstads universitet. Vid vårterminens slut hade 204 personer genomfört kursen och tagit ut ett
kursintyg. Vi kan se att flertalet skolor har deltagit, men att det skiljer sig i hur mycket tid deltagarna
ägnat åt de olika modulerna och därmed i vilken grad innehållet har bearbetats och gett möjlighet till
en förändrad bedömningspraktik. Utbildningen kommer att fortsätta kommande läsår för att
säkerställa att fler går utbildningen. När vi ser att det finns behov av att kompetensutveckla
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personalen vid en viss enhet kring bedömning och betygssättning kommer sådana insatser att
erbjudas.
Huvudmannen har dessutom haft utbildningsinsatser på flera skolor där en uppgift har varit att,
utifrån sina nyvunna kunskaper, ta fram kursplaneringar kopplade till examensmål, kursmål och
centralt innehåll. Arbetet med bedömning och betygssättning är också en del av PiL-utbildningen
som under året omfattat 49 yrkeslärare utan formell lärarutbildning.
På grund av Corona-pandemin genomfördes som ovan nämnts inga nationella prov under
vårterminen, varför sambedömning av resultaten inte blev aktuellt. Många skolor hade planerat för
sambedömning med närliggande skolor, vilket fick ställas in på grund av pandemin. Detta arbetssätt
hoppas vi ska återupptas och utökas när pandemin lättar då det bidrar till en ökad likvärdighet i
bedömning och betygssättning mellan skolorna.

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete
Det är varje rektors ansvar att organisera och leda elevhälsans arbete så att samtliga kompetenser
kan medverka i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Undervisning, studiero och värdegrund är alla viktiga områden där elevhälsans arbete har stor
betydelse. Resultatet av likabehandlings- och värdegrundsenkäten (oktober 2019) och elevenkäten
(januari 2020) visar att trygghet, studiero och nöjdhet med undervisningen har förbättrats. Enligt
eleverna ingriper lärarna i högre grad när kränkningar uppstår. Andelen elever som svarar att lärarna
ingriper vid kränkningar är 70 %, vilket är en ökning med 7 % sen föregående mätning.
Tillgången till elevhälsa har setts över och utökats på flera skolor. Dessutom har rektorerna
genomgått en kompetensutvecklingsinsats för att stärka sin förmåga att leda elevhälsan mot att
arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Enligt en utvärdering genomförd i januari 2020
svarade 88 % av rektorerna att de förbättrat förutsättningarna för elevhälsan att arbeta mer
förebyggande och hälsofrämjande. Rektorerna uppger att de nu leder elevhälsans arbete mer på
gruppnivå för att åstadkomma en bättre och mer tillgänglig lärmiljö för samtliga elever och därmed
också ökad närvaro bland eleverna. Tillsammans med bättre och tydligare rutiner kring
frånvarorapportering, har fokus på ett gott och positivt bemötande enligt rektorerna gett resultat.
Som stöd för elevhälsoarbetet har huvudmannen också tagit fram och beslutat om en elevhälsoplan
som ska fungera som vägledande för skolornas elevhälsoverksamhet.
Arbetet med att leda elevhälsan och säkerställa att arbetet i första hand är förebyggande och
hälsofrämjande har dock bara påbörjats och planeras fortsätta kommande läsår med riktade och
behovsanpassade insatser utifrån enheternas behov.

Studie- och yrkesvägledning
Under läsåret har ett flertal åtgärder vidtagits för att förstärka studie- och yrkesvägledningen på
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skolorna. En plan för studie- och yrkesvägledning har utarbetats. Av denna framgår huvudmannens
riktlinjer för hur studie- och yrkesvägledningen inom Praktiska Gymnasiet bör organiseras, samt stöd
och vägledning i hur ansvaret för det generella uppdraget bör fördelas mellan studie- och
yrkesvägledare, yrkeslärare och mentorer. I elevenkäten som genomfördes i januari svarade 72 % av
eleverna att de kan få råd och stöd i valet av framtida studier och yrkesliv, vilket kan ses som ett
godtagbart resultat som vi har ambitionen att förbättra till nästa läsår.
För att ytterligare förstärka elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledare har huvudmannen
påbörjat ett arbete med att implementera en AcadeMedia-gemensam digital vägledningstjänst;
”Snacka med SYV”, där elever (utöver tillgång på den lokala skolan) också kan få studie- och
yrkesvägledning via nätet. Detta visade sig vara ett gott stöd under våren när corona-pandemin
gjorde att verksamheten fick övergå till att skötas på distans.
En kompetensutvecklingsinsats genomfördes också med syfte att utveckla rektorernas förmåga att
organisera studie- och yrkesvägledningen på skolorna. I en uppföljning som gjordes i januari 2020
uppgav 59 % av rektorerna att de förändrat förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen
sedan föregående läsår. Flera rektorer har utökat tjänsten för studie- och yrkesvägledaren och
ansvarsfördelningen mellan studie- och yrkesvägledare, mentorer och yrkeslärare hade tydliggjorts
på skolan. Samtidigt framkom att yrkeslärarnas och mentorernas förståelse för studie- och
yrkesvägledningsuppdraget ökat, men att ett fortsatt arbete behövs för att ytterligare stärka
kompetensen på området. Resurser från AcadeMedias centrala vägledningscentrum kommer därför
att användas även framöver för att – utifrån rektorernas identifierade behov – fortbilda personalen
på skolan.
Tillgången till studie- och yrkesvägledare följs upp två gånger per termin och arbetet med studie- och
yrkesvägledning följs upp av skolchef och kvalitetsutvecklingsansvarig i kontinuerliga samtal med
rektor.

Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Under läsåret har skolorna arbetat för att implementera den gemensamma värdegrunden som
initierades i slutet av vt 2019. Ledorden Ambition, Kraft och Glöd har på olika sätt synliggjorts på
skolorna och bidragit till att forma en gemensam värdegrund. På grund av corona-pandemin
avstannade det planerade arbetet något då fokus fick läggas på att övergå till digital undervisning.
Samtidigt uppvisade rektorer och personal attityder och beteenden som på många sätt var präglade
av både Ambition, Kraft och Glöd. Exempelvis hade elevhälsan på många skolor egna digitala
klassrum där de tog emot elever i grupp och enskilt, rektorer anordnade digitala lektioner där
eleverna exempelvis fick laga sin egen skollunch och lärare och personal samverkade inom och
mellan skolor för att ge varandra tips och råd i den nya digitala arbetsverkligheten. Det sättet på
vilket våra skolor ställde om till en digital verklighet på bara några dygn menar vi uppvisar ett stort
mått av både Ambition, Kraft och Glöd.
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Resultaten visar att vi är på rätt väg.15 I elevenkäten (januari 2020) ser vi att trygghet och trivsel,
nöjdhet med undervisningen, arbetsron etc. blivit bättre. 79 % av eleverna uppger att de känner sig
trygga i skolan och 81 % uppger att de känner sig trygga på sin APL-plats, vilket är en ökning med 3
respektive 2 procentenheter sedan föregående läsår. 70 % uppger att lärarna ingriper när någon
utsätts för kränkning, vilket är en ökning med 7 procentenheter sedan föregående mätning, men
ändå ett lågt värde som vi måste arbeta för att förbättra. 64 % av eleverna uppger att de behandlar
varandra väl på skolan vilket är en ökning med 5 procentenheter. Majoriteten av eleverna (87 %)
uppger att de trivs i skolan. Trivseln har ökat med 5 procentenheter till 87 %. Samtidigt finns det
stora skillnader mellan skolorna vilket gör att vi behöver fortsätta arbeta för att alla elever ska få
tillgång till en god lärmiljö där de utvecklas och trivs. Resultatet för trivsel har en spridning mellan 54
% och 92 %. På frågan om eleverna behandlar varandra väl på skolan ligger spridningen mellan 45 %
och 78 %. Även när det gäller i vilken mån lärarna ingriper vid kränkningar skiljer sig resultatet
mycket åt – 54 % till 80 % av eleverna anser att lärarna agerar när kränkningar uppstår. Detta ger en
indikation på vikten av att värdegrundsarbetet fortsätter vara prioriterat även framöver och att vissa
enheter behöver ett mer riktat stöd av huvudmannen för att lyckas med det.

Styrning och utveckling av utbildningen
Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå som
påbörjades vt 2018 har fortsatt under läsåret 19/20. En ny modell för uppföljning, analys och
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet har bland annat resulterat i att huvudmannen
har en tydligare bild av verksamhetens styrkor och svagheter liksom ett gott underlag för beslut om
åtgärder.
Huvudmannen följer regelbundet upp centrala områden som APL, elevhälsa, studiemiljö och
undervisning för att skaffa sig en bild av verksamheten och kunna fatta besluta om eventuellt stöd till
skolenheterna. I de uppföljningar som genomförts med rektorerna (januari och juni) framkom att
rektorerna ansåg att huvudmannens förbättrade kvalitetsarbete lett till ett tydligare fokus på och
ökad kvalitet i deras eget systematiska kvalitetsarbete. Pandemin innebar enligt rektorerna ett
avbräck i utvecklingsarbetet då mycket tid fick ägnas åt att digitalisera undervisningen och få
verksamheten att fungera under nya förutsättningar. Samtidigt framkom att utvecklingen av det
systematiska kvalitetsarbetet behöver fortsätta med exempelvis analysträning och utveckling av
förstelärarnas arbete med att leda förbättringsarbetet på skolan.
Uppföljning av introduktionsprogrammen
Huvudmannen har under läsåret 19/20 implementerat nya rutiner för att följa upp verksamheten på
introduktionsprogrammen. En s k IM-logg har upprättats som två gånger per år registrerar orsaker till
att elever på introduktionsprogram avslutar sina studier vid skolan. Denna information – i
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kombination med registrerade data över förflyttningar mellan olika studievägskoder för elever som
fortfarande går kvar på skolan – ligger till grund för den särskilda uppföljningen av rörligheten bland
introduktionseleverna.
Därutöver gör rektorerna en IM-prognos, dvs. en bedömning av hur många elever på
introduktionsprogrammet som inom avsedd tid kommer att nå sina mål, t.ex. behörighet till ett
nationellt program, anställningsbarhet eller behörighet till annat introduktionsprogram. Denna
uppföljning sammanställs och analyseras en gång per termin (december och mars) och ger
huvudmannen ett underlag för uppföljning av introduktionselevernas måluppfyllelse och
kunskapsutveckling. Tillsammans med uppföljningen av rörligheten för eleverna på
introduktionsprogram ger detta huvudmannen ett gott underlag för att identifiera nödvändiga
åtgärder. En av de slutsatser huvudmannen kunnat dra är att en alltför liten andel av eleverna på
programinriktat val (IMV) uppnått behörighet till ett nationellt program vilket föranlett
kompetensutvecklingsåtgärder för skolenheternas rektorer och personal. Införande av IM-prognosen
har tillsammans med IM-loggen16 gett oss en god översikt av resultaten på IM-programmen.
Resultaten visar att resultaten för våra IM-elever är sämre än för elever på nationella program. Vi
behöver därför fortsätta stötta skolorna kring hur de kan organisera och genomföra
introduktionsutbildningarna så att eleverna i högre grad når sina uppsatta mål.
Fördjupad kvalitetsuppföljning
För att få en bättre bild av och kunna ge stöd i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, har
huvudmannen under läsåret infört fördjupade kvalitetsuppföljningar. Det innebär att skolcheferna
varannan månad, tillsammans med rektorerna utvärderat kvaliteten i skolenheternas centrala
processer såsom exempelvis elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, arbetet med
extra anpassningar och särskilt stöd, samt det beslutade utvecklingsarbetet utifrån arbetsplanen.
Arbetet har lett till att rektorer och skolchefer i många fall fått en fördjupad bild av processer som är
av stor betydelse för elevernas måluppfyllelse. Samtidigt har arbetet krävt mycket tid och inte alltid
fått det djup som eftersträvats. En slutsats som har dragits är därför att uppföljning av processerna i
större utsträckning behöver vara en del i rektorernas arbete med att leda och styra sin verksamhet.
Detta blir därför en del i den fortsatta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet.
Gymnasiegemensamma uppföljningar
Under året har huvudmannen genomfört ett antal gemensamma uppföljningar för att ge såväl
huvudman som rektorer underlag att följa upp och fatta beslut om åtgärder för att utveckla
utbildningen. En proaktiv uppföljning av elevernas kunskapsutveckling genomfördes under
december, där såväl huvudman som rektorer fick underlag för att identifiera de elever som riskerar
att inte nå kunskapskraven för minst E. Den proaktiva elevuppföljningen genomförs två gånger per
år, i december och mars, men blev i mars inställd på grund av corona-pandemin.
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Varje gång en elev på ett IM-program slutar dokumentera detta tillsammans med orsaken till att eleven
slutar på skolan
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Varje höst genomförs också en uppföljning av skolornas värdegrundsarbete som fokuserar på
elevernas uppfattning om trygghet och trivsel i skolan. Resultatet av enkäten ligger till grund för
skolornas arbete med att upprätta sin plan mot kränkande behandling. Andra uppföljningar som görs
är undervisningsutvärderingar (november och mars) och en elevenkät som genomförs i januari varje
år och där såväl elevernas upplevelse av trygghet, studiemiljö/arbetsro som nöjdhet med
undervisningen följs upp. Resultaten av elevenkäten levereras till såväl huvudman som rektorer i
slutet av februari, varpå underlaget analyseras och används som en del i det systematiska
kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och enhetsnivån.
I samtal med rektorerna framkommer ett ganska stort mått av enkät-trötthet där arbetet med
uppföljningarna inte alltid kompenserats av det värde som informationen gett. Rutinerna kring
uppföljningarna har från huvudmannens sida heller inte fungerat fullt ut och behöver förbättras till
kommande läsår för att de gymnasiegemensamma uppföljningarna ska upplevas som det positiva
inslag i det systematiska kvalitetsarbetet som är tänkt.

Upplevd kvalitet
I den årliga elevenkäten som genomförs av Academedia ingår också frågor om den upplevda
kvaliteten. Det handlar om frågor som mäter hur eleverna uppfattar utbildningen utifrån sina egna
förhoppningar och förväntningar. Den upplevda kvaliteten utgår alltså inte egentligen från de mål
och krav som skolan har att förhålla sig till i skollag och läroplan, men fungerar som tydliga
indikatorer på skolornas generella förmåga att möta elevernas förväntningar.

Nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad17
Glädjande nog kan vi se att elevernas upplevelse av kvaliteten i sin skola har förbättrats sedan
föregående läsår. Sett till Praktiska gymnasiet som helhet har nöjdhet och trivsel har ökat med 5
procentenheter och rekommendationsgraden med 6 procentenheter. Samtidigt visar resultatet att
det är stora skillnader mellan skolorna när det gäller hur nöjda eleverna är och hur de trivs. Nöjdast
är eleverna i Karlskrona (78 %) och Nacka (74 %) och minst nöjda är de i Södertälje och Gävle (47 %).
Det korrelerar också tämligen väl med i vilken mån eleverna upplever att de trivs med sin utbildning.
Däremot finns ingen tydlig korrelation mellan rekommendationsgrad och förbättring av kvaliteten
som vi kan se i många verksamheter. Det finns skolor som gjort stora förbättringar i resultat och
verksamhet men ändå har en relativt låg rekommendationsgrad – och tvärtom. Vårt antagande är att
det tar tid innan de åtgärder som vidtagits för att förbättra verksamheten får ett generellt genomslag
i elevernas uppfattning om sin skola. Majoriteten av skolorna kan vi se har en positiv
utvecklingstrend, medan en handfull skolor har gått i motsatt riktning. Dem kommer vi ha ett särskilt
fokus på kommande läsår.

17

Se diagram 12-14 i resultatbilagan
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Ändamålsenlig kvalitet
För att kunna bedöma hur väl våra utbildningar möter de krav som finns i framtida studie- och
yrkesliv följer vi upp den ändamålsenliga kvaliteten varje år. I samband med studenten tillfrågades
avgångseleverna om de skulle arbeta eller studera efter examen. Resultatet visar att 71 % av
eleverna fått ett arbete medan knappt 10 % av eleverna valt att studera vidare. De program där flest
elever fått arbete efter studierna är VO (86 %) och HV (82 %) medan BF och IN i lägre grad lett till
arbete (BF 36 %, IN 69 %). Elever på BF och EE hade i högre grad än på andra program valt att studera
vidare (BF 21 %, EE 19 %), medan andelen elever som valt att studera var betydligt lägre på BA (8 %),
FT och HA (6 %). På IN hade inga elever valt att studera vidare. De yrkesområden som påverkats mest
av Corona-pandemin är VO där relativt många inte oväntat fick jobb efter studierna samt IN som
dessvärre hade betydligt färre elever i jobb än tidigare år. Detta beror inte heller oväntat på de stora
nationella utmaningarna inom industrin.
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Beslut och fokus framöver
Huvudmannens analys av Praktiska gymnasiet verksamhet läsåret 19/20 visar att utvecklingen går åt
rätt håll. Insatserna som genomförts under året har lett till att måluppfyllelsen ökat och att allt fler
elever trivs och känner att de är trygga i skolan, vilket vi naturligtvis gläder oss åt. Samtidigt kan vi
konstatera att det fortfarande är stora skillnader mellan skolenheterna och att resultaten generellt
sett ligger lågt jämfört med andra gymnasieskolor i riket. Vi kommer därför att fortsätta utveckla de
fokusområden som påbörjades föregående läsår, nämligen styrning och ledning, normer och värden
samt undervisning och lärande.

1- Styrning och ledning
Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att det ska pågå systematiskt och kontinuerligt under hela
läsåret. För att stödja ett sådant arbetssätt kommer vi införa organiserade analysmöten fyra gånger
per läsår – både på enhets- och huvudmannanivå. Två gånger per år kommer huvudmannen att
analysera sitt eget arbete, dvs. hur väl arbetsprocessen för stöd, styrning och kontroll av
skolenheterna fungerar. I analysen av verksamheten 19/20 framkom att vi i högre grad behövde ge
behovsbaserat stöd till skolenheterna och att det behöver bli en bättre balans mellan stöd och
styrning respektive kontroll av skolenheternas verksamhet. Vi kommer därför också att utveckla det
fördjupade kvalitetsarbetet, dvs kontroll av ramfaktorer och processer 18. Ambitionen är att genom
stöd och styrning förlägga arbetet med processerna på enhetsnivån medan rutiner för att säkerställa
ramfaktorerna förbättras på huvudmannanivån.

2- Normer och värden
Under läsåret har vi arbetat med såväl den pedagogiska som sociala och fysiska lärmiljön 19 vilket gett
goda resultat. En gemensam kultur är en viktig del av lärmiljön. Läsåret 19/20 påbörjades ett
långsiktigt arbete för att värdeorden Ambition, Kraft och Glöd ska genomsyra all verksamhet inom
Praktiska gymnasiet. Det arbetet kommer att fortsätta genom att huvudmannen säkerställer att
skolorna får stöd i att implementera den gemensamma värdegrunden, men också genom att det blir
tydligt i allt arbete som sker på huvudmannanivån.

3- Undervisning och lärande
En god undervisning är grunden för elevernas utveckling och lärande. Vi kommer därför att fortsätta
satsningen på förstelärarna och deras arbete med att tillsammans med kollegorna utveckla
undervisningens kvalitet. Likaså fortsätter vi vår satsning på att utbilda obehöriga yrkeslärare och att

18

Till ramfaktorer räknas till exempel att skolan har en rektor, att det finns lokaler, tillgång till elevhälsa etc. Processer som
avses är sådana som är av väsentlig betydelse för kvaliteten. Exempelvis elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande
arbete, studie- och yrkesvägledning, närvaron, samverkan kring undervisningens utveckling samt arbetet med det
arbetsplatsförlagda lärandet.
19 Pedagogisk lärmiljö kan vara exempelvis schemaläggning, formativ bedömning eller olika anpassningar. Exempel på social
lärmiljö är trygghet och trivsel och med fysisk lärmiljö avses möbler, färger, ventilation etc.
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arbeta med att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet som är en viktig del av elevernas utbildning.
Vi kommer dessutom att på rektors uppdrag erbjuda kompetensutveckling till de skolenheter som
behöver. Ambitionen är att vårt arbete med förbättrad analys av verksamheten i kombination med
fokus på stöd och styrning kommer att bidra till ett bättre pedagogiskt ledarskap där rektorerna i
högre grad har förutsättningar att utveckla de bristområden som de identifierat.
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Diagram 1:

Andel elever med examen – per enhet

Diagram 2:

Andel elever med examen – per program

Diagram 3a:

Högskolebehöriga – per enhet

Diagram 3b:

Högskolebehöriga – per program
Andel högskolebehöriga elever av de som läst Yrkesprogrammet

Programtyp

Radetiketter
PGO
PRAKTISKA
BA
BF
EE
FT
HA
HT
HV
IN
NB
RL
SX
VF
VO
Totalsumma

(Alla)

Andel som läst yrkesprogrammet som är behöriga till högskola
18,2%
18,2%
13,6%
30,5%
18,6%
12,6%
16,3%
41,7%
17,4%
11,1%
44,8%
13,0%
0,0%
12,3%
24,8%
18,2%

Diagram 4:

GBP – per enhet

Diagram 5:

GBP – per program

Diagram 6:

Förädlingsvärden – per enhet
GBP 2020 (viktat)

20,0

96%

94%
89%

17,0

76%

80%

71%
63%

70%

63%

56%

16,0

60%

15,0

50%

14,0

10,9

13,2

11,2

12,3

13,3

11,6

12,5

12,8

40%

13,1

12,9

12,0

12,0

11,0

11,9

13,9
11,7

11,4

12,4
11,8

11,5

11,7

11,5

12,7

11,1

11,6

10,9

12,3

13,1

11,6

12,1

12,3

12,5

12,3

11,5
10,8

12,3

13,0

13,1

12,5

10,6

12,2

12,2

12,9

30%
20%

12,8

10%

•

Förädlingsvärdet är differensen mellan det förväntade värdet på GBP jmf med det faktiska utfallet (GBP) för samma population (avgångselever 2020)

•

Staplarna i diagrammet visar (det viktade) utfallet per skolenhet och den lila linjen visar det förväntade utfallet (enligt SCB:s beräkningsmodell).

•

Den röda linjen visar andel elever med examen för samma population

•

Diagrammet visar GBP avgångselever 2020 jämfört med förväntad GBP utifrån samma elevgrupps meritvärde från grundskolan – per skola

Praktiska Örn sköld svik

Praktiska Öreb ro

Praktiska Ystad

Praktiska Växjö

Praktiska Västerås

Praktiska Up psala

Praktiska Täby

Praktiska Trollhättan

Praktiska Södertälje

Praktiska Sund svall

Praktiska Skövde

Praktiska Skellefteå

Praktiska Nykvarn

Praktiska Nacka

Praktiska Märsta

Praktiska Malmö Limhamn

Praktiska Malmö City

Praktiska Luleå

Praktiska Linköping

Praktiska Liljeholmen

0%
Praktiska Ku ngsbacka

12,0

12,4

12,7

Praktiska Kristianstad

11,8

12,5
10,5

Praktiska Karlstad

10,9

12,4

Praktiska Karlskrona

11,8

10,9

12,3

Praktiska Kalmar

11,4

11,1

Praktiska Jönköping

Praktiska Bromma

12,1

Praktiska Gävle

11,1

Praktiska Falun

11,3
Praktiska Borås

10,0

11,3

Praktiska Helsingborg

12,0
10,7

12,5

12,1

Praktiska Halmstad

12,3

12,7

Praktiska Göteborg

13,0

11,0

100%
90%

81%
76%

75%

98%

89%
81%

70%

67%

94%

88%

86%
77%

75%

100%

96%

96%

82%
72%

71%

Andel elever med examen 2020

91%

80%

18,0

100%

96%

88%

85%

19,0

Förväntad GBP 2020

Diagram 7:

Betygsfördelning – per enhet

Diagram 8:

Betygsfördelning – per program

Diagram 9a:

Trygghet och studiero

”Jag tycker att jag kan få arbetsro”
- per enhet
Diagram 9b:

”Jag tycker att jag kan få arbetsro”
- per enhet
Diagram 9c:

Diagram 10a:

Undervisning

”Jag är nöjd med undervisningen”
– per enhet
Diagram 10b:

”Jag är nöjd med undervisningen”
– per enhet
Diagram 10c:

”Jag är nöjd med min APL”
– per enhet
Diagram 11a:

”Jag är nöjd med min APL”
– per enhet
Diagram 11b:

Diagram 12:

Upplevd kvalitet

Diagram 13a:

”Nöjdhet” – per enhet

Diagram 13b:

”Nöjdhet” – per enhet

Diagram 14a:

Rekommendationsgrad – per enhet

Diagram 14b:

Rekommendationsgrad – per enhet

