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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Detta läsår har precis som samhället i övrigt präglats av COVID19 och de restriktioner som medföljt. 
Skolan har trots detta fått bättre resultat på de flesta fronter. Vi har inga områden som har försämrats 
utifrån elevenkäten, andel elever som uppnått examen har ökat jämfört med föregående läsår, och 
elever samt personal är mer nöjda med skolan än tidigare. Dock var vår GBP lägre än föregående år 
och antalet elever med betyg högre än E har minskat. Skolan behöver därför arbeta med bedömning 
och undervisning över tid för att nå en bättre nivå.  

Skolan har under läsåret gjort flera förändringar som vi upplever varit en stor anledning till det 
förbättrade resultatet. Vi har börjat med proaktiv elevuppföljning (EWS) där elevhälsoteam, rektor och 
mentorer följt upp elevernas resultat var sjätte vecka. Detta har gjort att vi kunnat fånga upp vissa 
elever snabbare och kunnat sätta in insatser på ett tidigare stadium. Vi har även ändrat hur vi arbetar 
med det systematiska kvalitetsarbetet då vi detta år haft processgrupper där hela personalstyrkan 
varit involverad och arbetat med fyra förbättringsområden: APL, bibliotek, undervisning & lärande 
samt värdegrund. Grupperna har fått en målsättning att utgå från och har utifrån den arbetat med att 
utveckla övriga delar av personalgruppen genom kollegialt lärande. Detta har lett till en större känsla 
av delaktighet och att vi delar mer kunskaper med varandra inom kollegiet utifrån resultatet i 
medarbetarenkäten. Skolan har även en större andel lärare som är behöriga än föregående år och 
vår förmåga att anpassa hur vi bemöter våra elever har utvecklats mycket, vilket tillsammans med 
övriga åtgärder även gjort att elevernas närvaro har ökat. Dessutom har vi arbetat med att utveckla 
personalens förmåga att planera sin undervisning och arbeta differentierat, vilket lett till mer variation 
och struktur i undervisningen, men vi måste fortfarande jobba vidare med detta på flera håll. 
Sammantaget går utvecklingen på rätt håll men vi har fortfarande flera områden att utveckla. 

Personalens förmåga att använda biblioteket som en pedagogisk resurs bör ha utvecklats då en av 
processgrupperna arbetat med detta. Dock har vi en lång resa kvar för att både personal och elever 
ska använda det som en pedagogisk resurs och vårt mål på sikt är att anställa en bibliotekarie som 
leder detta arbete. Vi har även hittat brister i mentorskapet då det ofta upplevs att det inte hinns med 
och vissa uppgifter prioriteras bort. Arbetsron i klassrummet upplevs fortfarande som låg av många 
elever och vi måste arbeta med att utveckla undervisning som präglas av god arbetsro. Skolan 
behöver även arbeta vidare med värdegrund och hur man ska vara i ett klassrum/på en skola. Vi 
fortsätter vårt arbete med språkbruk. Även arbetet med APL behöver fortsättas att utvecklas, vi 
behöver bland annat arbeta med dokumentationsverktyget Loop-Me på bred front och göra det till en 
naturlig del av elevernas utbildning på APL. Slutligen har det även framkommit att lärarna ska bli 
bättre på att återkoppla till eleverna kring hur de ligger till i kurserna och vad som krävs för att nå 
nästa nivå.    

Skolan kommer att behöva fortsätta arbeta utifrån våra utvecklingsområden nischat mot de 
förbättringsområden som beskrivs ovan. Vi känner oss dock redo för detta och ser väldigt hoppfullt på 
framtiden. Fler elever än tidigare vill gå på vår skola och vi har reservlistor på flera program. 
Lokalerna kommer att utökas och vi kommer få förbättrade studiemiljöer, men det räcker ändå inte för 
att vi ska kunna ta emot alla som vill gå hos oss. Framtiden är ljus och det kommer den att fortsätta 
att vara om vi fortsätter med det förbättringsarbete som vi inlett. Vi ska gör det med ambition, kraft och 
glöd.     

 

  



3 

 

2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Praktiska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetsledningsmodell 
och är inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi 
menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att 
vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta 
mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).  

 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och 
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för 
utbildningens och undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av personal och 
elever.  

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi 
gör.   

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de 
nationella målen.  

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

-  Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning 

- Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 
medarbetare i förbättringsarbetet.  

- Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister 
och avvikelser.  

Kollegial samverkan 

- Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 
verksamheten utvecklas  

- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning 



4 

 

- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är: 

● en koncerngemensam elevenkät som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av 
utbildningen 

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning som syftar till att ge underlag till vår plan 
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering 

● två undervisningsutvärderingar där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever 
undervisningen utifrån läroplanen 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är 
att skapa underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 
måluppfyllelse nästa läsår. 

Lokal utvecklingsorganisation 

På enhetsnivå genomförs analyser av skolans verksamhet utifrån tidigare års resultat och vi har 
genom detta arbete tagit fram mål för fyra huvudsakliga förbättringsområden: APL, bibliotek, 
undervisning och lärande samt värdegrund. Målen som satts upp är långsiktiga och utgår från 
verksamhetens behov. För att involvera hela skolans personal i det systematiska kvalitetsarbetet, 
samt skapa en större delaktighet och en gemensam strävan mot målen, har vi valt att arbeta med 
förbättringsområdena utifrån processgrupper. All tillgänglig personal har placerats i de grupper där de 
kan bidra bäst utifrån sina individuella kompetenser. Grupperna har i uppgift att med utgångspunkt i 
uppsatta mål planera och genomföra aktiviteter med övrig personal. Planeringen sker på 
processgruppsmöten löpande under läsåret och aktiviteterna genomförs vid utvalda mötestillfällen. 
Rektor och förstelärare stöttar personalen i arbetet. Tanken är att processgruppernas aktiviteter ska 
leda till ett kollegialt lärande som förbättrar skolans kvalitet med utgångspunkt i våra mål. Arbetet ska 
dessutom genomsyras av de tre värdeorden ambition, kraft och glöd.  

För att följa upp arbetet genomför rektor och personal analysseminarier fyra gånger om året där 
arbetet med att utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska 
fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika 
enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av eleverna i 
elevråd och klassråd under ledning av personal. Dessutom genomför rektor och elevhälsoteamet 
intervjuer med elever från alla program i alla årskurser utifrån resultatet av elevenkäterna för att få en 
fördjupad bild. Rektor och elevhälsa genomför även observationer för att få reda på vilka olika faktorer 
i undervisningen som påverkar resultatet.    
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Avgångselever  

Antalet elever med examen har ökat på skolan jämfört med föregående år, vilket vi ser som positivt. 
Det är fortfarande en bit upp till rikssnittet men vi ska förhoppningsvis nå dit till nästa läsår. 8% av 
eleverna avslutar sina studier utan studiebevis eller examen dessa elever har i majoriteten av fallen 
haft olika typer anpassningar av deras studiegång som lett till att eleverna blivit anställningsbara och 
fått arbete.  

 

 

Avgångselevernas GBP har gått ner jämfört med de två senaste läsåren, dock endast marginellt 
jämfört med föregående läsår. Det är VVS- och fastighetsprogrammet som har tydligast nedgång och 
det är ett av skolans större program och ger därför stort utslag.  Detta måste analyseras djupare och 
åtgärder för att höja nivån ska sättas in.  
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Andel elever som får grundläggande behörighet har gått upp från 14,3% till 25,8% jämfört med 
föregående läsår, vilket är positivt. Dock är siffran fortsatt låg eftersom få elever läser 
högskoleförberedande kurser och några av eleverna som läser dem har svårt för den högre 
svårighetsgraden i de kurserna.  

Hela 64% av eleverna har fått arbete inom det område som de utbildat sig inom, föregående läsår låg 
siffran på 47%. Vi ser även att andelen elever som har fått arbete generellt har ökat från 74% till 80%, 
vilket är mycket glädjande. Dock har endast 5% av eleverna valt att gå vidare till eftergymnasiala 
studier, vilket är lägre än tidigare år. Detta gör att den totala sysselsättningsgraden har ökat marginellt 
från 84% till 85%.        

Samtliga elever  

När vi granskar betygsfördelningen ser vi att färre elever har fått betyget F under läsåret trots att 
andelen förlängda kurser totalt sett har gått ner, vilket är positivt. Detta är en generell förbättring på 
programmen, förutom marginella nedgångar på VF och IM samt en tydlig nedgång från 4% till 11% F 
på El- och energiprogrammet. Dock har andelen betyg som är högre än E gått ner från 45% till 41% 
och detta behöver analyseras djupare. Slutligen kan man glädjande nog se att fler elever har fått 
minst betyget E i samtliga kurser inom matematik, svenska, engelska och gymnasiearbete.       
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Vi genomförde inga nationella prov under läsåret 2020/2021 pga. riktlinjer från Skolverket, precis som 
under läsåret 2019/2020. 

 

Elever på introduktionsprogram 

När man granskar betygsfördelningen på våra introduktionsprogram kan man se en marginell negativ 
trend då antalet F har ökat från 26% till 28% jämfört med föregående läsår. Dessutom har antalet 
betyg som är högre än E gått ner från 34% till 21%. Denna negativa förändring måste analyseras 
djupare, men man ska ha i åtanke att endast 13 av 134 elever går på ett introduktionsprogram i slutet 
av läsåret och att enskilda elevers resultat påverkar helheten mycket. Flera av eleverna på 
introduktionsprogrammen har haft en anpassad skolgång med reducerat antal ämnen i grundskolan, 
vilket ofta leder till svårigheter i gymnasiekurser där grundkunskaper saknas. Det ska även nämnas 
att fyra elever har blivit behöriga och gått över till nationellt program. Endast en elev i årskurs tre 
avslutade sin utbildning på yrkesintroduktion och nådde sitt uppsatta mål med utbildningen, nämligen 
att bli anställningsbar.   

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av 
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas 
därefter i en separat bilaga. 

 

Normer och värden 

Andelen elever som känner sig trygga på skolan har ökat från 72% 2019 till 92% 2021 vilket är 
mycket glädjande, men vi är inte nöjda förrän vi nått en känsla av trygghet hos eleverna på 100%. 
Dessutom upplever eleverna att de behandlar varandra bättre, från 50% som upplever att eleverna 
behandlar varandra på ett bra sätt 2019 till 80% 2021 (elevenkät). Vi har fortfarande en del arbete att 
göra i vissa grupper men utvecklingen går på rätt håll.  
 



8 

 

 

 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Grundplaneringen och schemaläggningen för utbildningen på Praktiska Gymnasiet Helsingborg är 
upplagd för att eleverna ska vara ute mer än hälften av undervisningstiden på APL. Eleverna är ute 
fem veckor på APL i årskurs 1, två veckor på hösten och tre på våren. I årskurs 2 är eleverna ute på 
APL två dagar i veckan under höstterminen, tre dagar i veckan under vårterminen samt ytterligare sex 
veckor under läsåret, fördelat på tre veckor under höstterminen och tre veckor under vårterminen.  
Slutligen är eleverna ute tre dagar i veckan under höstterminen och fyra dagar i veckan under 
vårterminen samt ytterligare sex veckor precis som i årskurs 2. Tanken är att eleverna under det 
första året lär sig grunderna på skolan och får känna på hur det är att arbeta inom det valda 
yrkesområdet under årskurs 1. Sedan förläggs mer och mer av utbildningen på APL och eleverna 
kommer närmare och närmare arbetslivet. Detta ger eleverna goda förutsättningar för att få ett arbete 
efter avslutad utbildning. Vi gör anpassningar av schema och upplägg i vissa fall för elever med 
särskilda behov och för vissa elever på introduktionsprogram.  

Lärarna i yrkesämnen följer upp vad eleverna lärt sig utifrån målen i samråd med handledare och 
genom skriftlig dokumentation från eleverna antingen via Loop-Me (digitalt) eller veckorapporter. De 
anpassar sedan undervisningen utifrån vad eleverna gör ute på APL så att de får göra det de inte kan 
göra ute på APL inne på skolan.   
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Skolan följer även upp elevernas progression genom EWS-möten (early warning system) var sjätte 
vecka då mentorer, EHT och rektor går igenom elevens utveckling inom kurserna som hen läser, 
elevens närvaro samt kartlägger eventuellt behov av stöd samt anpassning av undervisningen. 
Lärarna rapportera hur eleverna ligger till genom att fylla i färgerna röd (hög risk för F), gul (risk för F) 
eller grön (bedöms nå målen) före respektive möte. Detta gör att skolan kan agera snabbare när 
eleverna inte når målen. Vi har även konferenser en gång per termin då alla undervisande lärare, 
mentorer, elevhälsa och rektor tittar på samtliga elever och klasser för att följa upp elevernas 
utveckling samt diskutera fram arbetssätt för att på bästa sätt arbeta med de olika 
undervisningsgrupperna. 

För att utveckla lärarnas undervisning så att den på bästa sätt är anpassad efter eleverna har de fått 
arbeta särskilt med att utveckla sina terminsplaneringar med fokus på lärmiljö under läsåret, med stöd 
av våra förstelärare. De har även fått inspiration och möjlighet att diskutera kring variationen av sin 
undervisning genom möten som letts av processgruppen i undervisning och lärande. Dessutom har 
de delgetts tankar och arbetat kring hur biblioteket kan användas som en pedagogisk resurs i 
undervisningen, hur vi arbetar med APL samt hur värdegrunden ska genomsyra undervisningen. 
Processgruppen med fokus på värdegrund har föreläst för övrig personal kring 
värdegrundsuppdraget, vad det innebär och hur man förväntas arbeta utifrån det. Sedan har mentorer 
och lärare fått övningar som kan användas under mentorstid och i undervisningen.  

Undervisning och förmedlande av kunskaper och värden har varit utvecklingsområden för skolan 
under läsåret. Vi har arbetat med dessa områden för att vi tror undervisningen är grunden till en 
fungerande studiero och närvaro som i sin tur leder till bättre måluppfyllelse. Dessutom vill vi skapa en 
tryggare skolmiljö där eleverna behandlar varandra väl. Undervisningens kvalitet och innehåll följs upp 
genom observationer från förstelärare, rektor och elevhälsa. Dessutom genomförs elevintervjuer 
utifrån elevenkäterna för att få en fördjupad bild av vad eleverna tycker om undervisningen samt hur 
de upplever att värden förmedlas.  

 

Utvärdering av undervisningen 

Under läsåret har undervisning varit det utvecklingsområde som vi har fokuserat mest på då det är 
kärnan i vår verksamhet och tre av våra förbättringsområden kan kopplas till just undervisning: 
“undervisning & lärande”, “bibliotek” samt “värdegrund”.  

Förbättringsområdet undervisning & lärande har vi fokuserat på för att vi tror att arbete med 
pedagogik och lärmiljö kommer att påverka kärnområden som studiero och närvaro positivt.  Vi har 
utgått från följande mål i vår arbetsplan: “Undervisningen utgår från elevernas behov, förkunskaper, 
intressen samt planeras, genomförs, utvärderas i linje med skollag och läroplan. Alla elever ges 
möjlighet att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål utifrån sina egna förutsättningar. 
Undervisningen präglas av positiva höga förväntningar och stimulerar varje elevs vilja och förmåga att 
lära.”  

Två huvudsakliga insatser sattes in för att nå målet. Den ena var att lärarna fick en genomgång av 
skolpsykolog och förstelärare kring hur man kan planera sina kurser baserat på sina elevers behov 
med fokus på lärmiljö. Sedan fick lärarna bygga upp terminsplaneringar för sina kurser utifrån 
styrdokumenten för kursen samt examensmål, som sedan analyserades av förstelärarna. Utifrån 
dessa analyser har fokus lagts på de områden av planeringen som behöver utvecklas på individnivå 
och gruppnivå, t.ex. lektionsdesign. Den andra insatsen som sattes in var att en av skolans 
processgrupper fokuserar på området med inriktning på att utveckla lärarnas förmåga att skapa en 
varierande undervisning som präglas av positiva höga förväntningar och stimulerar varje elevs vilja 
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och förmåga att lära. De tog fram lämpliga aktiviteter för att utveckla denna förmåga, främst kopplat till 
digitala hjälpmedel så som Kahoot och Google Formulär pga. distansundervisningen. 

Effekterna av arbetet har mätts utifrån faktorerna: närvaro, studiero, examensgrad och GBP. Målet 
var att antalet elever med examen skulle gå upp från 75% till 82%, men den ökade till hela 87%. Den 
upplevda studieron skulle öka från 6,4 till 6,9 utifrån elevenkäten, och den ökade till 7,1, vilket var 
något bättre än väntat. Elevernas närvaro skulle öka från 81% till 87%, där har vi nått en bit på vägen 
och kom upp till en närvaro på ca. 85%. Distansundervisningen gjorde att vissa fick högre närvaro och 
andra sämre, det var plus minus noll och bör inte påverkat helheten utifrån vad vi kan se idag.  Dock 
kan den anmälda frånvaron vara något hög pga. att eleverna skulle stanna hemma vid minsta 
symptom. Vi hade även som mål att skolans GBP skulle öka från 11,9 till 13,0, men här fick vi istället 
en försämring till 11,8. Vid analys av betygsfördelningen ser vi att färre elever har fått betyg som är 
högre än E i sina kurser, vilket förklarar skolans låga GBP. Vi har dock färre elever som fått F i sina 
kurser totalt sett och färre elever har F i svenska, engelska eller matematik. En annan aspekt att väga 
in kring arbetet med undervisning är att inga områden har försämrats jämfört med föregående läsår i 
elevenkäten. Den visar att fler elever trivs på skolan, fler är nöjda med skolan och undervisningen, fler 
kan rekommendera skolan till andra, fler upplever att de kan få extra stöd eller extra utmaningar om 
de behöver det och fler upplever att lärarna är kunniga och varierar sin undervisning. Dessutom går 
hela 80% av eleverna ut i arbete efter examen, vilket är ett kvitto på att vi som skola gör ett bra jobb 
och även där är undervisningen en nyckelfaktor. Vi kan inte använda oss av resultat från nationella 
prov detta läsår då det inte genomförts. 

Vid analysen av hur det gått utifrån målsättningen har processgruppen med fokus på undervisning 
och lärande sett att vi främst har förbättrat våra resultat, förutom GBP. De kände att de behöver bli 
bättre på att följa upp hur deras arbete påverkat resultatet genom uppföljning med elever och 
personal. Vid analys av förstelärarnas enkät rörande deras del av utvecklingsarbetet kom det fram att 
6 av 12  av de som svarat på enkäten upplever att de tänker mer på hur de bedömer elevernas 
kunskaper och 7 av 12 tänker på att variera sin undervisning mer. Det betyder att en del hade bra koll 
från början då alla upplever att de har bra koll på centralt innehåll och examensmål. Alla tycker att de 
har bra struktur och bra variation i sin undervisning. Samtliga tycker också att de bedömer sina 
elevers kunskaper på olika sätt. Lärarna vill generellt ha mer tid att arbeta med sina läsårsplaneringar 
och hälften vill ha hjälp i arbetet med dessa. Majoriteten av de som arbetat med lektionsdesign vill 
arbeta vidare med det. Arbetssättet behöver dock ses över för att det ska vara givande för alla lärare 
utifrån var de är sin utveckling. Vi har lärare utan lärarutbildning som behöver extra stöd i arbetet och 
som fått hjälp av andra lärare som stöttar dem i arbetet. Resultaten av deras arbete speglas inte så 
mycket i resultatet för avgångseleverna utan har haft större påverkan på eleverna i årskurs 1 och 2. 
Förbättrad studiero och närvaro kan i längden leda till högre examensgrad och GBP.  

Utifrån lärarnas analys av undervisningen upplevs det generellt att många lärare har en strukturerad 
och målinriktad undervisning med en tydlig ledning. Detta framgår även i de flesta fall vid 
observationer som har genomförts av rektor, men vissa lärare behöver arbeta något på struktur och 
planering och vi kommer fortsätta behöva arbeta med detta område framöver utifrån lärarnas enskilda 
behov. Tiden att förbereda inför lektionen måste vara god så att lärarna har tid att fylla i vad som ska 
göras under lektionen utifrån magneterna på tavlan där det står: vad, när, hur, var, varför, vem. Detta 
måste möjliggöras genom god schemaläggning. Lärarna upplevs ha en tanke över hur de ska få 
eleverna stimulerade genom t.ex. uppgifter med delmål så att de kan lyckas snabbt, arbeta med friare 
uppgifter där eleverna får utgå från intressen osv. Dock upplevs lärarnas förmåga att variera 
undervisningen som låg av eleverna då det är ett av de områden som lärarna har lägst värde på i 
undervisningsutvärderingar. Det framgick även vid elevintervjuer då många elever upplevde att de fick 
göra samma saker i det praktiska arbetet i kurser i yrkesämnen och att de mest fick svara på 
faktafrågor via digitala program när de arbetade med teori. Vi behöver arbeta mer med hur man kan 
variera den teoretiska undervisningen i kurser i yrkesämnen. Eleverna önskar mer genomgångar och 
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muntliga moment i det teoretiska arbetet under lektioner i yrkesämnen. De upplever också att de får 
för många och stora uppgifter så de har svårt att hinna med. Att eleverna inte har möjlighet att visa 
kunskaper och få undervisning på olika sätt kan vara ett skäl till att många elever får betyget E i 
yrkesämnen. Det innebär att en förbättrad variation i längden kan ge bättre GBP på sikt. Det finns 
även ett behov av att arbeta med hur eleverna lär sig på olika sätt för att kunna skapa en variation i 
undervisningen och i sin tur göra eleverna mer motiverade.        

Utifrån lärarnas analys av undervisningen och rektors observationer framgår det att lektionerna i de 
gymnasiegemensamma ämnena i för liten mån präglas av programmen de går på. Det sker i viss mån 
genom t.ex. temadagar och enstaka tematiska lektioner, men behöver komma in mer regelbundet. 
Arbetet med detta försvåras då programmen blandas när de läser gymnasiegemensamma ämne. Vi 
måste i större mån försöka ha undervisningsgrupper utifrån program, eller åtminstone program som 
kan relateras till varandra, för att underlätta för lärarna i detta arbete. Vi kommer även behöva 
fokusera på detta när vi arbetar med läsårsplaneringar framöver. I lärarnas analys av undervisningen 
och vid diskussioner vid medarbetarsamtal framgår det även att lärarna försöker låta eleverna ha 
inflytande över innehåll och arbetssätt, men att det ofta sker på mikronivå då innehållet i kurserna är 
styrt av styrdokumenten t.ex. uppgifternas utformning/redovisningsform, val mellan olika typer av 
innehåll och teman osv.  
 
Arbetsron har förbättrats på skolan men är fortfarande för låg och måste förbättras generellt. Under 
elevintervjuerna framgår det att vissa lektioner är det stökigt och att det alltid är någon som pratar.  
Eleverna anser att lärarna inte sätter ner foten tillräckligt ofta och följer konsekvenstrappan när 
eleverna inte följer ordningsreglerna. I lärarnas analys ser de att studieron beror mycket på 
gruppkonstellation och tydlighet. Det kan hända att vissa elever får lämna klassrummet för att skapa 
studiero. 
Dock sker detta inte så ofta då lärarna vill försöka nå eleven via bemötande och relation i första hand. 
Detta kan dock leda till en stökig miljö för övriga elever. Något som lärarna anser ge god effekt är när 
man har en personalresurs i klassrummet som kan stötta upp och arbeta särskilt med vissa elever 
som är i behov av stöd. Arbetet med konsekvenstrappa och ordningsregler behöver ses över, mer 
fokus på vad eleverna ska göra och inte vad de inte ska göra. Vi måste även i större utsträckning se 
till att eleverna har tillgång till SOS-lådorna (innehåller bl a fokusverktyg) i klassrummen då de bidrar 
till bättre studiero. Dessutom måste vi bli bättre på att följa upp och dokumentera de extra 
anpassningar vi använder, även de är en nyckel till bättre studiero. De följs upp och dokumenteras vid 
EWS men detta måste ske i större utsträckning av lärarna och de måste kontakta specialpedagogen 
om de behöver stöd eller idéer för att ta sig vidare.  
 
Distansundervisningen har påverkat undervisningen mycket och så även resultatet i vissa kurser, 
därav att vissa elever har fått förlängda kurser. Vi kan även se ett ökat antal F i samhällskunskap, 
historia och religion som delvis kan kopplas till svårigheter med distansundervisningen. Man kan även 
se tendenser till att distansundervisningen kan ha påverkat vissa elevers möjligheter att få högre 
betyg. 
 
I arbetet med undervisning har vi även arbetat med att utveckla vårt arbete när det gäller att använda 
biblioteket som en pedagogisk resurs. Vi har satt ett långsiktigt mål att minst 90% av eleverna på 
skolan ska ha använt skolbiblioteket som en pedagogisk resurs under läsåret, samt att alla lärare ska 
använda skolbiblioteket i sin undervisning. För att nå målet har processgruppen med fokus på 
skolbiblioteket arbetat med att göra skolans bibliotek mer tillgängligt för eleverna, utveckla den fysiska 
miljön samt rutiner för att låna böcker. Gruppen har även haft i uppgift att arbeta med personalens 
förmåga att använda biblioteket som en pedagogisk resurs. Vid uppföljning av processgruppen för 
bibliotekets arbete framgår det att miljön i biblioteket har förbättrats och vi planerar för att ha 
biblioteket i ett enskilt rum där eleverna kan arbeta ostört och i en stimulerande och bra lärmiljö. 
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Gruppen har varit på studiebesök på NTI i Lund för att få inspiration till arbetet med biblioteket. Nya 
rutiner för utlåning av böcker har skapats som fungerar bättre än tidigare. Arbetet med lärarna har 
utvecklats under läsåret, under slutet har de främst arbetat med metoder för läsning kopplat till 
biblioteket, vilket har tagits emot bra av personalen som blivit inspirerade. Dock används biblioteket i 
väldigt liten mån som en pedagogisk resurs och så även av personalen. Målet var väldigt högt satt 
och skjuter över uppgiften på kollegor och elever, istället för att biblioteksgruppen/biblioteket gör 
någonting.  
Vi behöver arbeta vidare med biblioteksarbetet men gruppen vill ändra målsättningen till följande: 

● Biblioteket ska bli en naturlig del av skolans arbete mot ett livslångt lärande 
○ Målet får oss att: Lyssna på eleverna  

● Biblioteket ska aktivt inspirera och uppmuntra lärare och elever att använda 
biblioteket som resurs.  

○ Målet får oss att: Lyssna, agera, söka kontakt    
Skolan ser ett behov av att på sikt anställa en utbildad skolbibliotekarie som ska stötta elever och 
personal i användandet av skolbiblioteket som en pedagogisk resurs.  
 
Vi har även arbetat med värdegrundsuppdraget utifrån undervisning under läsåret med följande 
målsättning: Skolans värdegrundsuppdrag genomsyrar undervisningen samt relationer och 
bemötande på skolan. Verksamheten utgår från och omfattar grundläggande demokratiska 
värderingar, respekt för mänskliga rättigheter och förståelse för andra människors särart och 
livsvillkor. Målet är satt för att förbättra lärarnas förmåga att arbeta med värdegrundsuppdraget i sin 
undervisning.  
Gruppen har varit ansvarig för studiedagar med inriktning på vad värdegrund är, och hur vi ska arbeta 
med det i skolan, samt tagit fram material som mentorerna kan använda med eleverna under 
mentorstiden. För att mäta effekten av arbetet har vi satt följande mål: 

● Andelen elever som upplever sig illa behandlade av andra elever ska minska från 19% till 
10%. 

● Andelen elever som inte känner sig trygga på skolan ska minska från 20% till 10%. 
Skolan har uppnått båda dessa mål då endast 9% upplevde att de hade blivit illa behandlade av 
andra elever och 12% upplever sig otrygga enligt LOV-enkäten under höstterminen, men endast 8% 
vid elevenkäten under vårterminen. Dessutom upplever eleverna att de behandlar varandra bättre och 
att lärarna är bättre på att ingripa om någon blir illa behandlad. I analysen av arbetet med värdegrund 
av processgruppen för området har man kommit fram till att målet uppnåtts, men tror att det beror mer 
på annat elevunderlag, undervisning på distans, och att lärare är bättre på att uppmärksamma 
kränkningar. Generellt kan man ändå säga att skolans miljö till stor del präglas av god samvaro och 
respekt för andra, men att det finns behov av arbete med vissa elever och grupper. Processgruppen 
har genomfört alla de aktiviteter som planerats och personalen var generellt sett nöjda med 
genomförandet, men man har inte följt upp alla moment som genomförts. Framöver ser gruppen att vi 
borde prata mer om trygghet, trivsel och ordningsregler; helt enkelt arbeta förebyggande mot 
kränkningar och mobbning. När det gäller hur väl värdegrundsuppdraget genomsyrar undervisningen 
kommer lärarna vid sin terminsutvärdering fram till att vissa lärare som har det naturligt i sina kurser 
gör det löpande i sin undervisning, medan det sker mer sporadiskt och efter behov i vissa kurser. Vi 
behöver dock som helhet fortfarande arbeta med området för att höja kvaliteten gällande hur vi 
arbetar med det.  
 
Utifrån LOV-enkäten, elevintervjuer samt utifrån gruppdiskussioner vid temadagar får vi fram elevers 
åsikter och attityder i frågor rörande värdegrund. När det uppstår situationer med 
värdegrundsproblematik i någon grupp sätter vi in extra insatser under mentorstid och kurator 
planerar för ett lämpligt upplägg. Vi har en klass som vi kommer att arbeta särskilt med kring 
värdegrund under nästa läsår där det kan förekomma olämpliga kommentarer under lektioner. Skolan 
har även tagit fram en plan mot kränkande behandling med främjande och förebyggande åtgärder 
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utifrån resultatet från LOV-enkäten. Skolan behöver arbeta mer med informationsinsatser kring hur vi 
informerar om likabehandlingsarbetet och det skolan gör för att ingen ska bli illa behandlad, samt bli 
bättre på att informera kring ordningsregler. Dessutom ska vi arbeta mot en skolkultur där alla känner 
sig trygga och som präglas av gemenskap.     
 
 

Slutsatser 

Skolan visar på flera positiva resultat gällande undervisningen då vi har en högre måluppfyllelse, 
bättre närvaro, bättre studiero och förbättrade resultat på alla områden i elevenkäten. 
Distansundervisningen har påverkat undervisningen mycket och kan ha färgat en del av resultaten. 
Processgruppernas och förstelärarnas arbete med planering och variation av undervisning har gett 
goda resultat men vi behöver arbeta mer inom området, dock med justerade målsättningar. Särskilt 
fokus behöver läggas på variation då vi hade låga resultat gällande det området i 
undervisningsutvärderingarna och eleverna upplever undervisningen väldigt enformig i vissa kurser.  
Förhoppningen är att en ökad variation och bättre struktur leder till högre betyg och bättre GBP. 

Lärarna måste i större uträckning använda de magneter som finns på skolans whiteboards för att 
förtydliga vad, när, hur, var, varför och med vem uppgifter på lektionen ska göras. Detta för att skapa 
bättre struktur i undervisningen och underlätta för eleverna att kunna förstå och arbeta med uppgifter. 
Dock måste det finnas tid för detta inför lektionen, vilket ska möjliggöras genom schemaläggning. 
Vissa lärare behöver även se över om de kan komprimera sina uppgifter så att mängden blir 
hanterbar för alla elever.  

Skolan måste i större mån försöka ha undervisningsgrupper i gymnasiegemensamma ämnen utifrån 
program, eller åtminstone program som kan relateras till varandra. Klasskonstellationer med ett eller 
två liknande program i samma elevgrupp underlättar för lärarna i arbetet med att samtliga kurserna 
ska präglas av det program som eleven går. Detta ska även ingå i arbetet med läsårsplaneringar. 

Arbetsron på lektionerna måste bli bättre, även om den har förbättrats så är den inte bra. Vi behöver 
se över hur vi arbetar med ordningsregler och konsekvenstrappa.  Vi måste även i större utsträckning 
se till att eleverna har tillgång till SOS-lådorna i klassrummen samt följa upp och dokumentera de 
extra anpassningar vi använder, som ett led i att skapa bättre studiero. Dessutom behöver vi arbeta 
med metoder för att skapa god studiero i undervisningen. 

Skolan behöver fortsätta sitt arbete med att använda biblioteket som en pedagogisk resurs. En ny 
målsättning har tagits fram som vi ska arbeta med på sikt. Den nya lokalen för biblioteket kommer 
skapa en bättre studiemiljö. Vi kommer att behöva rekrytera en skolbibliotekarie på sikt för att kunna 
ta nästa steg i utvecklingen av biblioteksarbetet. 

Eleverna på skolan har blivit tryggare och färre elever upplever att de blivit illa behandlade. Skolan 
behöver dock fortsätta med arbetet kring att få in värdegrunden i undervisningen på ett kvalitativt sätt. 
Vi behöver även arbeta mer förebyggande mot kränkningar och mobbning med fokus på trygghet, 
trivsel och ordningsregler. Detta ska göras med koppling till planen mot kränkande behandling och 
LOV-enkäten. 
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Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Introduktionsprogrammen på Praktiska Gymnasiet Helsingborg utgör en liten del av verksamheten 
och vi erbjuder programinriktat val samt yrkesintroduktion. Under året har 23 elever påbörjat 
utbildning på ett introduktionsprogram. Alla som läser på introduktionsprogram i årskurs ett läser i 
samma undervisningsgrupp när de läser gymnasiegemensamma ämnen och även vissa 
grundskoleämnen utifrån deras individuella mål. Detta för att underlätta schemaläggning och 
säkerställa att de får fler undervisningstimmar i grundskoleämnena.  

Om eleverna fortsätter att läsa gymnasiegemensamma ämnen i årskurs två och tre delas de upp 
utifrån sina individuella studieplaner och går i samma undervisningsgrupper vid behov. Eftersom vi 
har få elever som läser introduktionsprogram har vi resurser för att göra individuella lösningar.  

IMV-eleverna har som mål att så snart som möjligt bli behöriga till ett nationellt program och läser 
därför samma kurser som eleverna på nationellt program förutom att de läser engelska eller 
matematik för grundskolan. Om eleven inte blir klar med grundskoleämnet i årskurs 1 kan eleven få 
fortsätta läsa kursen i senare årskurser om detta anses skäligt och om inte så är fallet skrivs eleven 
över på yrkesintroduktion i samråd med eleven. IMY-eleverna kan ha två olika typer av mål, antingen 
att bli anställningsbara efter avslutad utbildning eller att bli behöriga till nationellt program. Deras 
utbildning och studieplan anpassas efter deras individuella behov och målsättning.  

När elever börjar på ett introduktionsprogram har de ett samtal med studie- och yrkesvägledaren där 
man tillsammans sätter mål för elevens utbildning och lägger upp en plan för hur denna ska se ut. 
Under läsåret följs elevens plan upp vid utvecklingssamtal på höstterminen och vårterminen samt vid 
behov med utgångspunkt i omdömen från undervisande lärare, prestationer på APL och elevens syn 
på hur det gått utifrån det mål som satts upp.   

Lärarna följer upp elevernas utveckling och behov vid EWS-möten och konferenser och anpassar och 
utvecklar undervisningen utifrån dessa. Skolan har lagt ett särskilt fokus på planering detta läsår och 
lärarna har fått arbeta med att skapa och utveckla termins- och lektionsplaneringar utifrån individuella 
behov med stöd av förstelärare.   

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

24 elever gick på ett introduktionsprogram vid läsårets start och 13 elever läste på 
introduktionsprogram hela läsåret ut. Av dessa har elva elever läst yrkesintroduktion, tolv elever har 
läst programinriktat val och en elev har läst programinriktat val.  

Av avgångseleverna gick en elev på yrkesintroduktion och denne fick gymnasieintyg. Eleven 
uppnådde målet med sin utbildning då hen blev anställningsbar inom yrket och fick en tjänst efter 
avslutad utbildning.  Vi hade även en avgångselev som läste programinriktat val men som inte 
uppnådde målet att bli behörig till nationellt program. En elev på skolan blev behörig till nationellt 
program från yrkesintroduktion under läsåret, uppnådde målet med utbildningen och tog sedan 
examen. Tre elever som läst programinriktat val blev behöriga till nationellt program och uppnådde 
målet med programmet. Två elever som läst yrkesintroduktion och två som läst programinriktat val har 
gått vidare till annat introduktionsprogram. En elev som läst programinriktat val valde att avsluta sin 
utbildning då eleven etablerat sig på arbetsmarknaden. Två elever som läst programinriktat val och 
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två på yrkesintroduktion har gjort övrigt studieavbrott från sina introduktionsprogram. Slutligen 
kommer sex elever fortsätta på yrkesintroduktion och två elever fortsätter på programinriktat val.  

Utifrån resultatet ovan kan man se att för få elever har uppnått målet med sin utbildning och för 
många elever har avslutat utbildningen utan att fullfölja den. Dessutom har endast sju elever fått betyg 
i ett grundskoleämne: två i engelska, två i svenska, två i matematik och en i historia. Analysen av 
introduktionsprogrammen visar att vi inte följt upp dessa elever tillräckligt frekvent och därför inte 
kunnat justera upplägget i deras utbildning i tillräckligt stor mån. Det måste finnas fler 
uppföljningstillfällen av elevernas mål och studieplaner med tydligare riktlinjer för vad uppföljningen 
ska innehålla. Samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och mentor kring dessa elever måste 
också bli bättre. På detta vis kan man på ett bättre sätt anpassa upplägg, schema och innehåll efter 
elevernas behov.  

Dessutom har eleverna på introduktionsprogrammen haft högre frånvaro än övriga, vilket hade kunnat 
fångas upp snabbare om man haft tätare uppföljning. Dock har det fungerat bättre med uppstarten för 
eleverna på introduktionsprogrammen då de redan från start fått en tydlig beskrivning av det program 
de läser och ett tydligt mål har satts upp utifrån programmets utformning.    

Vid analys av betygen för eleverna på introduktionsprogrammen ser man en ökning av antalet F på 
samtliga tre program (från 26% till 28%) och andelen elever med högre betyg än betyget E har 
minskat kraftigt (från 34% till 21%). En faktor som man ska ta hänsyn till är att eleverna som hade de 
högsta betygen på introduktionsprogrammen föregående läsår gått över till nationellt program och de 
nya eleverna som kommit in har haft lägre förkunskaper i de kurser som de läst. Dock har bristen på 
uppföljning även varit en faktor här och det behöver ses över enligt ovan.         

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av 
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas 
därefter i en separat bilaga.                  

 

Slutsatser 

Måluppfyllelsen och närvaron på introduktionsprogrammen har generellt varit för låg och det hade 
behövts tätare uppföljningar av elevernas mål och studieplaner. Skolan behöver skapa en bättre rutin 
för uppföljning med tydliga riktlinjer kring när det ska ske och vad som ska tas upp. Samarbetet 
mellan mentorer och studie- och yrkesvägledare kring dessa elever behöver också bli bättre och detta 
ska framgå i rutinen. Uppstarten av elevernas utbildning på introduktionsprogrammen fungerar bättre, 
de får en tydlig beskrivning om vilket program de läser och ett tydligt mål har satts upp utifrån 
programmets utformning direkt vid början av utbildningen. 

Skolan behöver se över rutiner kring utfärdande av rätt typ av dokument vid avslutad utbildning på 
introduktionsprogram för att gå över till nationellt program på den egna skolan. Rutiner för att utfärda 
rätt typ av dokument i dessa fall måste tas fram.   
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Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Under läsåret har en av skolans processgrupper arbetat med att utveckla lärarnas förmåga att låta 
elever få visa sina kunskaper på olika sätt för att skapa ett allsidigt bedömningsmaterial. Lärarna inom 
samma ämnen och program samarbetar kring bedömning och tar hjälp vid sambedömning för att 
skapa likvärdighet i bedömningen. När lärarna är ensamma inom sitt program/ämne diskuterar de 
med lärare inom andra ämnen/program kring sin bedömning. Nya lärare tilldelas en mentor när de 
börjar på skolan som stöttar vid bedömning och betygsättning. Obehöriga lärare har även fått stöd i 
bedömning och betygssättning av rektor, specialpedagog och förstelärare. 

Alla lärare har vid medarbetarsamtal fått redogöra för och visa exempel på hur de bedömer elevernas 
prestationer i skolan och på APL på olika sätt. Förfarandet har diskuterats med rektor och i vissa fall 
har en plan för utveckling av bedömning tagits fram och dokumenterats. Detta görs för att säkerställa 
att bedömningen håller god kvalitet.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Skolans måluppfyllelse och examensgrad har förbättrats jämfört med föregående läsår. Alla elever på 
el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet har tagit examen de senaste tre 
åren. Samtliga elever på hantverksprogrammet och industritekniska programmet har också nått 
examen detta år. Vi ser dessutom en förbättrad examensgrad på fordons- och transportprogrammet 
från 25% föregående år till 80% detta läsår, även bygg- och anläggningsprogrammet har förbättrats 
från 50% till 70%. Det förbättrade resultatet kan kopplas till att fler elever har nått minst betyget E i 
sina kurser jämfört med föregående läsår.  

GBP för avgångseleverna har sakta gått ner från 12,3 2019 till 11,8 2021. När man analyserar 
betygsfördelningen ser man att andelen F dock gått ner på samtliga program förutom på el- och 
energiprogrammet som gått från 4% F till 11%. Denna förändring beror på enskilda elever med hög 
frånvaro som därför missat mycket undervisningstid, vilket i sin tur har lett till bristande underlag för 
betygsättande lärare. 

När det gäller betyg högre än E ser vi en positiv förändring på industritekniska programmet där fler 
elever än tidigare har nått de högsta betygen, men ett lägre antal höga betyg på övriga program, 
särskilt på VVS- och fastighetsprogrammet. En stor anledning till skolans låga GBP hos 
avgångseleverna är det stora antalet E som sätts i yrkeskurser på flera program.     

Kopplingen mellan GBP och undervisning generellt beskrivs i avsnittet ovan, men även lärarnas 
förmåga att ge feedback/återkoppling kan påverka. Utifrån resultatet från 
undervisningsutvärderingarna ser man att detta är de två områden där eleverna generellt sett klassar 
lärarna lägst. Detta framkommer även vid elevintervjuer och de flesta av eleverna delar den bilden. 
De vill ha en tydligare bild av hur det går för dem i respektive kurser och de vill ha mer regelbunden 
feedback.  

Vid analys av området uppger lärarna idag att de ger eleverna feedback genom Google Classroom, i 
Schoolsoft genom kursmatrisen, muntligt i verkstaden, löpande kommentarer i uppgifter samt i 
bedömningssituationer under lektioner. Vissa använder “Mote” (som är ljudinspelade kommentarer i 
Google Doc). Lärarna upplever att eleverna vill ha kommentarer oftare och många vill ha elevexempel 
på uppgifter för att se vad som krävs utifrån de olika kunskapskraven. De upplever även själva att vi 
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måste bli bättre på att informera eleverna om vad som krävs samt hur man ger feedback/feedforward 
och ta fram fungerande arbetssätt för detta.  

De undervisande lärarna försöker använda en bredd av uppgifter för bedömning, men mycket av 
bedömningen fokuseras på traditionella moment såsom APL, prov, skriftliga uppgifter och 
presentationsuppgifter. Storleken på bedömningsuppgifterna varierar och så även tiden det förväntas 
ta för att uppgiften ska bli klar. Vissa lärare arbetar också med att anteckna sådant som eleverna gör 
under lektionerna för att sedan summera utvecklingen i slutet, särskilt i kurser som har praktiska 
moment. Skolan behöver enligt lärarna bli bättre på att lyfta elever som ligger på högre nivå än E/F i 
kurserna och arbeta med hur vi får upp dem på nästa nivå. Det behövs någon form av forum för detta, 
men inte MUD/EWS. Man skulle även vilja genomföra observationer av lärare på andra skolor för att 
se hur de arbetar med bedömning i undervisningen inom sina ämnen och kurser.  
 
Lärarna har kunskaper om var de kan få tag på underlag för att säkerställa likvärdig bedömning t.ex. 
tidigare NP, bedömningsstöd från Praktiska, Skolverkets bedömningsstöd osv. Det finns även lokal 
sambedömning och diskussioner kring bedömning lokalt. Man önskar dock sambedömning av 
nationella prov samt diskussioner kring värdeorden i kunskapskraven med andra gymnasieskolor 
inom Academedia i Helsingborg. 
 
Eleverna och deras vårdnadshavare får en samlad bild av elevens kunskapsutveckling vid 
utvecklingssamtal, ett på höstterminen och ett på vårterminen. Vid utvecklingssamtalen säkerställs att 
eleverna och vårdnadshavarna vet var de kan komma åt informationen i Schoolsoft. 
Lärarna/mentorerna upplever ett behov av ett samlat ställe för all utveckling gällande eleverna, det blir 
spretigt som det är idag, eleverna vet inte var de ska leta och det blir lätt rörigt. Vi behöver även 
utveckla vårt samarbete med vårdnadshavarna så att vårdnadshavare och elever har kollat på 
matriser och betyg före utvecklingssamtalen, och att fokus kan läggas på utveckling och inte främst 
på samtal om hur eleverna ligger till i kurserna som det är idag. 

För att bedömning och betygsättning ska fungera krävs att lärarna har rätt utbildning och förkunskaper 
gällande bedömning. Det kan vara särskilt svårt för nya lärare och särskilt lärare utan lärarutbildning. 
Alla lärare inom gymnasiegemensamma ämnen är legitimerade lärare. En av våra yrkeslärare är 
legitimerad och två är under utbildning till att bli yrkeslärare. Alla tillsvidareanställda yrkeslärare har 
gått den interna utbildningen PIL. Tre lärare har inte gått utbildningen då de har mindre tjänster med 
kort anställningstid och en lärare kommer att påbörja PIL, en internutbildning för nya lärare, nästa 
läsår. Lärarna som inte gått PIL eller är nya får handledning i betygsättning av sin mentor, förstelärare 
eller av rektor. Dessutom får de sätta betyg tillsammans med behöriga lärare eller rektor.  

Skolan har en minoritet av flickor då de endast motsvarar ca 13% av skolans elever. Detta gör att 
enskilda resultat har en stor påverkansgrad på resultatet. Det vi kan se är att flickorna som tar 
examen generellt har högre GBP och högre examensgrad än pojkarna på skolan, men när det gäller 
den totala betygsfördelningen har flickorna F i högre utsträckning än pojkarna. Det är inga stora 
skillnader som skulle tyda på olikheter i behandling utan bygger på andra faktorer.   

 

Slutsatser  

Skolan har en förbättrad examensgrad och måluppfyllelsen förbättras generellt, dock har vi få elever 
som når högre betyg än E och GBP för avgångseleverna går ner över tid. En faktor till det låga 
betygssnittet är det stora antalet E som sätts i yrkeskurser på flera program, detta behöver ses över 
ytterligare. Två faktorer som vi behöver titta extra på är feedback/återkoppling samt hur vi ger 
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information om vad eleverna behöver kunna i kurserna de läser. Vi behöver arbeta med och ta fram 
fungerande arbetssätt för hur man ger feedback respektive feedforward. 

Skolan behöver även bli bättre på att lyfta elever som ligger på högre nivå än E/F i kurserna och 
tillsammans ta fram en plan för hur de ska nå nästa nivå. Det behövs ett forum för detta. Vi skulle 
även behöva genomföra observationer av lärare på andra skolor för att se hur de arbetar med 
bedömning i undervisningen inom sina ämnen och kurser. Vi ser även ett behov av att skapa 
samarbete kring sambedömning av nationella prov samt diskussioner kring värdeorden i 
kunskapskraven med andra gymnasieskolor inom Academedia i Helsingborg. 

Lärarna och mentorerna ser också ett behov av att ha ett samlat ställe för all utveckling gällande 
eleverna och få till ett bättre samarbete med vårdnadshavarna för att få till kvalitativa 
utvecklingssamtal. Vi behöver se över hur vi kan göra detta på ett strukturerat och fungerande sätt. 

I övrigt har vi ett fungerande arbete med bedömning och betygsättning. 

 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Praktiska Gymnasiet Helsingborg har tillgång till samtliga fyra kompetenser som ingår i elevhälsan 
och i tillräckligt stor utsträckning: skolsköterska och skolläkare (medicinska), skolpsykolog 
(psykologiska), specialpedagog (specialpedagogiska) och kurator (psykosociala). Skolsköterskan och 
kuratorn arbetar båda  40%, specialpedagogen har 50% av sin heltidstjänst vigd åt uppdraget. 
Skolpsykolog och skolläkare har åtta timmar var per termin på skolan som används för handledning 
och deltagande vid EHT-möten, men kan tas in ytterligare om behov finns. 

EHT-möten hålls varannan måndag klockan 09:00-11:30 där specialpedagog, kurator, skolsköterska 
och rektor träffas. Vid behov kan även andra kompetenser tas in så som studie- och yrkesvägledare. 
Under läsåret har vi gått över till att ha mer organiserade möten då vi har arbetat i en specifik ordning 
med tydligt fokus: 1. Uppföljning från föregående möte, 2. Skolnivå, 3. Programnivå, 4. Undervisning, 
5. Gruppnivå, 6. Individnivå (Inkomna anmälningar till EHT via EWS och utvecklingssamtal) samt 7. 
Avskrivna ärenden. Arbetet på skolnivå, gruppnivå, programnivå och undervisningsfokus har utgått 
från skolans elevhälsoplan med fokus på främjande och förebyggande arbete. Elevhälsans mål som 
framgår i planen har varit att bidra till bättre elevnärvaro på skolan, bättre upplevd studiero i 
undervisningen, öka personalens och elevernas medvetenhet om sömn som en hälsofaktor; hur man 
kan påverka den. Vid arbetet på individnivå utreder elevhälsan individärenden som kommit upp under 
EWS, utvecklingssamtal eller som har kommit till elevhälsans kännedom på annat sätt.  Ärendet 
fördelas till lämplig funktion inom EHT som ansvarar för och följer upp ärendet. När utredning är gjord 
beslutar rektor om vidare åtgärder t.ex. särskilt stöd. 

Specialpedagog och kurator är med på merparten av alla EWS-möten samt konferenser. 
Skolsköterskan var med på EWS under höstterminen och på alla konferenser. En representant från 
elevhälsan delat alltid på mötena för att elevhälsan ska kunna samverka med undervisande personal 
utifrån deras kompetenser.  

Elevhälsan har även varit med i det systematiska kvalitetsarbetet där skolsköterskan och kuratorn har 
varit med i processgruppen med fokus på värdegrund. Specialpedagogen har i sin tur drivit arbetet 
med lärmiljöer och planering av undervisning som ett led i att förbättra närvaro och studiero på skolan. 
Elevhälsan är en naturlig del i skolans utvecklingsarbete.  
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Måluppfyllelse och examensgrad för skolan ökar jämfört med föregående läsår och andelen elever 
med F minskar generellt. Närvaron har förbättrats från 81% föregående år till 84,9% detta läsår. Även 
arbetsron i klassrummen har ökat från ett medelvärde på 6,4 till 7,0. Dessutom upplever eleverna 
skolan som tryggare, vi har gått från att ha ett medelvärde på 8,3 föregående läsår till 8,8 i år. Detta 
kan delvis ha att göra med elevhälsans arbete med studiero och närvaro med fokus på lärmiljö, EWS 
och observationer. Mycket av fokus har legat på att utveckla lärare (via föreläsningar och handledning 
kring NPF och lärmiljöer) och fysiska miljöer så att det indirekt påverkar elevernas upplevelser och 
närvaro. Dessutom har uppföljningen av närvaron blivit bättre pga. EWS-möten där den tas upp samt 
genom förtydligade rutiner gällande att närvaron följs upp veckovis av mentorer. Vid hög frånvaro 
delegerar rektor vem som ska utreda frånvaron och sedan vilka åtgärder som ska sättas in. 
Återkopplingen kring ärendena måste dock bli tydligare både från mentorer och från EHT. 
Mentorernas uppföljning av och agerande vid frånvaro har förbättrats, men arbetet fortlöper för att 
stärkas ytterligare. 

Skolan har tillgång till de kompetenser i Elevhälsan som vi är skyldiga att ha och storleken på 
tjänsterna motsvarar behovet hos eleverna i dagens läge. Elevhälsoteamet upplevde dock att de hade 
behövt vara mer tillgängliga för eleverna under distansundervisningen, framförallt borde det varit 
tydligare att eleverna kunde kontakta dem. Detta kommer vi att se över, särskilt om det blir aktuellt 
med distansundervisning igen.   

Elevhälsan upplever att viktig information inte alltid kommer fram till dem vilket gör att de inte alltid 
kan agera. Det finns även en upplevelse av att mentorer använder elevhälsan som mellanhand till 
undervisande lärare och externa kontakter. Ibland lämnar mentorerna över ärendet till elevhälsan men 
arbetar inte själva vidare med eleven. Mentorsuppdraget kommer att behöva ses över och förtydligas, 
förändringar kommer även att behöva följas upp och för att se om de haft effekt. 

Elevhälsan har bidragit till att stötta eleverna genom att stötta lärare vid EWS och i diskussioner. De 
har även pratat med elever och stöttat dem individuellt vid behov. EWS:en har varit ett bra verktyg för 
elevhälsan att samverka och diskutera med lärare och mentorer kring elever. Det har dock varit en 
utmaning att alla undervisande lärare inte kunnat vara på plats, vilket behöver ses över till 
implementering av nästa system MUD.  Uppföljning av pågående ärenden under möten med 
elevhälsoteamet har inte fungerat optimalt. Det behöver finnas en checklista och rutin för uppföljning 
av eleverna för att säkerställa arbetsgången. Elevhälsan behöver även följas upp mer specifikt och 
det kan finns behov av en enkät kring elevhälsans arbete riktad till eleverna.  

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete har utgått från de mål som finns i elevhälsoplanen: 
Närvaro, arbetsro och hälsa. Kompetenserna från hela elevhälsan har använts på ett effektivt sätt 
både direkt genom arbete med grupper av elever och indirekt via fortbildning av personal. 
Klassrumsobservationer har genomförts men inte i lika stor utsträckning som planerat pga. 
distansundervisning. Dessutom har elevhälsan varit med och genomfört temadagar på gruppnivå tex 
sömn, psykisk hälsa och ANT (utifrån området Hälsa). Elevhälsan har haft bättre möjlighet att arbeta 
främjande och förebyggande tack vare arbetet med EWS, och utvecklingen av arbetsformen går 
framåt. Skolan har i högre utsträckning samarbetat med psykolog och skolläkare på ett främjande och 
förebyggande sätt. 
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Slutsatser  

Skolans resultat gällande måluppfyllelse, examensgrad, närvaro, arbetsro och trygghet har alla 
förbättrats. Vi har en stabil elevhälsa med tillgång till de kompetenser som behövs. Detta kan kopplas 
till elevhälsans arbete med EWS, lärmiljö och observationer.  Elevhälsan skulle dock varit mer tydlig 
med att de kunde kontaktas av eleverna under distansundervisningen. Mentorsuppdraget behöver 
dock ses över så att mentorerna blir bättre på att följa upp närvaron samt att återkopplingen mellan 
EHT och mentorerna förbättras. Det finns även en upplevelse av att lärarna/mentorerna lämnar över 
ärenden till EHT och sedan släpper det, vi behöver bli bättre på att samarbeta kring eleverna hela 
vägen. 

Arbetet med EWS har setts som positivt då elevhälsan kunnat ha tätare kontakt med lärare och 
mentorer kring elevärenden. Det har varit utmanande att inte ha alla undervisande lärare på plats 
under EWS-mötena, detta behöver ses över till implementeringen av systemet MUD. Uppföljning av 
pågående elevärenden vid EHT-möten har inte heller fungerat optimalt. En checklista och rutin för 
uppföljning av eleverna måste tas fram. 

Skolans förebyggande och främjande arbete utgår från en elevhälsoplan med mål baserade på 
närvaro, arbetsro och hälsa. Det har funnits bättre möjlighet att arbeta främjande och förebyggande 
tack vare arbetet med EWS. Skolan har dessutom i högre utsträckning samarbetat med psykolog och 
skolläkare. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande.    

  

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Arbetet med att organisera och planera arbetet med APL sker alltid i samverkan mellan yrkeslärare 
och rektor. Därför har yrkeslärare och rektor programmöten tre gånger per termin med fokus på 
uppföljning av APL-platsernas kvalitet, anskaffning av APL-platser, APL-besök, elevernas behov av 
anpassningar på APL, förläggning av kurser på APL (både generellt och på individnivå), 
anställningsbarhet, arbetsmiljö osv. Rektor har även genomfört APL-besök under läsåret för att 
kvalitetssäkra några APL-platser.  

För att säkerställa att eleverna lär sig rätt moment utifrån kurserna ser ansvarig lärare över sina 
kurser som eleverna läser det läsåret och planerar för hur kursernas innehåll kan läggas ut på de 
APL-platser som finns tillgängliga. Sedan sker en dialog med handledaren för att se till att det är 
möjligt att utföra de moment som var tänkt. Slutligen sker en återkoppling med rektor under 
programmöten som fattar beslut om hur mycket av kurserna som ska förläggas på APL. När eleven 
har börjat på APL-platsen stämmer yrkeslärare av med handledaren att det planerade innehållet 
utförs. Detta sker utifrån skolans och APL-platsens förutsättningar att utföra olika moment. Våra 
yrkeslärare har kontakterna inom branschen och stämmer regelbundet av med rektor om vilka platser 
som är lämpliga att kontakta för att anskaffa som APL-plats. Utvecklingen av arbetet med APL är ett 
förbättringsområde med fokus på att bryta ner och strukturera upp hur vi arbetar med APL-uppdraget 
för att skapa bättre förutsättningar att arbeta med APL.  

För att kunna hålla en god kvalitet gällande APL är det viktigt att lärarna får tid att arbeta med det 
vilket alltid är en utmaning på en liten skola. Det kan vara svårt för lärarna att hinna ut på APL-platser 
fysiskt under ordinarie veckor, men det sker löpande och kontakt tas även via telefon. Skolan har 
också tre APL-veckor på hösten och tre under våren som främst är vigda till att besöka elever på APL. 



21 

 

Majoriteten av all undervisningen sker på APL under dessa veckor. Totalt sett under läsåret finns 
förutsättningar för besök och trepartssamtal. Alla yrkesprogram på skolan har under året i någon mån 
börjat arbeta med dokumentationsprogrammet Loop-Me för att följa upp elevernas närvaro och vad de 
gör på APL. Skolan har detta som ett utvecklingsområde för att skapa förutsättningar för alla elever på 
skolan att använda programmet.  

När programmet används fullt ut finns goda förutsättningar för att följa upp elevens lärande på APL 
och bidra till att ge eleverna en helhetsbild av sin utbildning.  

Vi strävar efter att eleverna ska bli anställningsbara efter att ha utbildat sig hos oss, andelen APL för 
våra elever ökar därför gradvis under deras tre år på skolan. Under det första läsåret är de ute på APL 
under två APL-veckor under höstterminen och tre under vårterminen. I årskurs två är eleverna ute två 
dagar i veckan under höstterminen och tre dagar under vårterminen. Slutligen är de ute tre dagar i 
veckan på höstterminen och fyra dagar under vårterminen. Tanken med detta är att eleverna gradvis 
ska komma närmare och närmare arbetsmarknaden och slutligen en anställning. 

De flesta av våra yrkeslärare på skolan har APL-platser som de samarbetat med över tid och vet 
därför vilka handledarna är och att de har tillräckligt med kunskaper och erfarenhet för uppdraget. Vid 
anskaffning av nya APL-platser har yrkesläraren en dialog med företaget och handledaren där det 
samtalas om huruvida handledaren har den kompetens som behövs och att arbetsuppgifterna som 
utförs är förenliga med det som framgår i styrdokumenten. Platserna stäms av med rektor före 
kontraktsskrivning och vid programmöten. Målet är att skaffa APL-platser som kan användas flera 
gånger och på det sättet kan skolan bättre säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig. Skolan 
strävar efter att motivera handledarna att utföra Skolverkets handledarutbildning. 

När det gäller samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen finns det en del 
samarbeten mellan lärarna, men det har främst skett utifrån individuellt intresse och möjlighet, t.ex. 
skapande av instruktionsvideos på engelska och svenska i yrkesämnena, integrering av kurser inom 
el- och energi på matematiklektionerna mm. 

De lokala programråden är också en viktig byggsten på vägen att skapa ett kvalitativt APL-arbete. 
Programråd hålls inom alla skolans yrkesprogram och inriktningar under läsåret och för första gången 
på flera år har vi haft ett programråd för inriktningen måleri. Under programråden diskuterar 
branschrepresentanter, lärare, elever, handledare och rektor hur man kan utveckla utbildningen med 
målsättningen att skapa en utbildning som ger anställningsbara elever. Innehållet kan skifta beroende 
på branschens och skolans olika behov, dock utgår man från en fast dagordning. 

 

Utvärdering av APL 

Generellt sett har fler elever nått målen i yrkeskurser med koppling till APL på alla yrkesprogram 
jämfört med föregående år, förutom på el- och energiprogrammet där det skett en minskning från 4% 
F till 11%. Detta har även gjort att fler elever har nått examen än tidigare år. De F som har satts har i 
majoriteten av fallen att göra med närvaro eller att eleven valt att byta utbildning till nästa läsår och 
endast fokuserat på kurser i GG-ämnen. Dock har det delats ut något färre antal betyg som är högre 
än E och generellt sett ligger betygssnittet lägre hos avgångseleverna än föregående år. Åtgärder för 
detta nämns ovan under “undervisning”.  

Närvaron har generellt blivit bättre på skolan och då även på APL. Detta kan bero på att en större 
andel elever upplever att deras handledare är tydliga (höjning från ett medelvärde på 8,0 till 8,2) och 
att fler elever känner sig trygga på sin APL-plats (höjning från ett medelvärde på 8,2 till 8,7). Den 
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generella bilden från elevintervjuer och övrigt analysarbete är att eleverna generellt trivs på sina APL-
platser.     

Skolan har haft APL som ett av sina förbättringsområden under läsåret med följande målsättningar: 

1. LOOP-ME ska minst användas för skrivande av veckorapporter på alla skolans program före 
läsårets slut. 

2. Det ska finnas en tydlig beskriven bild av vad APL-uppdraget innebär. Denna ska gås igenom 
med alla yrkeslärare 

 
Vid uppföljning och utvärdering utifrån det första målet med processgruppen för APL med fokus på 
APL-dokumentation kom man fram till att målet inte har uppnåtts helt och att vi kommer att behöva 
arbeta vidare med det. Verktyget används i någon mån på alla program men endast 
hantverksprogrammet använder alla funktioner och arbetar löpande med programmet. Målet kommer 
att behöva ska skrivas om till nästa läsår då LoopMe förändrats, med följande lydelse: “Alla elever ska 
använda närvarouppföljningen i Loop-Me och lärarna ska på ett kvalitativt sätt följa upp elevernas 
prestationer på APL via Loop-Me.”   
 
När det gäller mål nummer två har processgruppen för APL med fokus på utveckling kommit fram till 
att målet inte har uppnåtts helt och att vi behöver arbeta vidare med det. De två processgrupperna 
kring APL arbetade tillsammans i början men Loop-Me tog upp för mycket av tiden så att gruppen 
delades i upp i två grupper. När gruppen delats kom de en bit på vägen men har främst analyserat 
moment i genomförandet och kommer att lägga fokus på att skapa en nedtecknad bild till nästa läsår.     
 
För få handledare har generellt gått Skolverkets handledarutbildning, totalt sett har 15% av APL-
platserna handledare som har gått utbildningen.  Skolan påpekar att handledarna ska gå utbildningen 
men vi måste sätta in insatser för att det ska bli bättre.  
De handledare vi har är förberedda på sitt uppdrag och många har haft elever sedan tidigare samt har 
adekvat utbildning och erfarenhet. Det är en nyckel för att eleverna ska få ett lärande på sin APL-
plats. 

COVID-19 har gjort att det blivit svårare att genomföra fysiska besök, men uppföljningar har skett via 
telefon samt med handledare och elev separat i vissa fall. Generellt sett har lärarna varit ute på APL-
platserna och genomfört trepartssamtal. Uppföljning sker regelbundet för att säkerställa att eleverna 
får de kunskaper som de ska på sin APL-plats, att de trivs och att det fungerar som det ska med 
tidhållning osv.    

Lärarna i yrkesämnen använder generellt elevernas erfarenheter från APL i undervisningen och 
planerar även undervisningen utifrån denna i den mån det är möjligt, särskilt på följande program: 
bygg- och anläggningsprogrammet, industritekniska programmet, fordons- och transportprogrammet 
samt VVS- och fastighetsprogrammet. El- och energiprogrammet och hantverksprogrammet behöver 
fortsatt utveckla kopplingen mellan APL och skolförlagd undervisning, samt köpa in adekvat 
undervisningsmaterial som behövs för att utföra detta. 

Lärarna i gymnasiegemensamma ämnen behöver i större utsträckning koppla sin undervisning till 
APL, examensmål och yrke/bransch. Det finns enskilda exempel men sker inte på bred front. Vissa 
yrkesprogram har samarbete med enskilda lärare men inte generellt. Eleverna har blandade klasser i 
GG-ämnen vilket försvårar möjligheten till samverkan med yrkesämnen, upplägget kommer behöva 
ses över. Dock behöver infärgning ske från både yrkeslärare och gymnasiegemensamma lärare så att 
eleverna får en helhetsbild av sin utbildning. 
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Skolan har generellt sett kvalitativa APL-platser samt en god koppling till näringslivet och aktuella 
branscher. Bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och 
fastighetsprogrammet har nära samverkan med respektive branschorganisation och fackförbund. 
Läraren i bygg- och anläggning har även varit i kontakt med HR-avdelningar på större byggföretag för 
att inleda ett samarbete. Det har dock inte alltid varit möjligt att få branschrepresentanter till skolan 
pga. covid-19 men då har man löst det digitalt. Hantverksprogrammet har precis börjat samarbeta 
med Handels och Frisörföretagarna. Industritekniska programmet samt fordons- och 
transportprogrammet samverkar med IF Metall, men får inte ihop samarbete med respektive 
branschorganisation. Studiebesök har varit svårt att genomföra då många ställen inte tagit emot 
elever pga. covid-19 men vi har ändå fått till några besök inom fordon, bygg och måleri. 

Skolan har under läsåret haft lokala programråd inom samtliga program och inriktningar som vi 
erbjuder. Två har genomförts på fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet 
samt bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad. Dessa programråd har haft 
representation från branscher och företag samt har hållit god kvalitet. Detsamma gäller för 
hantverksprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri samt el- och 
energiprogrammet, men där har vi bara haft ett lokalt programråd. Industritekniska programmet har 
också haft ett programråd men då deltog bara fackförbundet. Vi ska tillsammans med fackförbundet 
försöka utveckla ett fungerande programråd till nästa läsår.  

 

Slutsatser 

Generellt har skolan ett fungerande arbete med APL och vi är duktiga på att ordna nya kvalitativa 
platser till våra elever. Vi följer upp vad eleverna gör och anpassar undervisningen vid behov.    

Vi behöver fortsätta att arbeta med APL som ett förbättringsområde även nästa läsår, men målet kring 
Loop-Me ska justeras enligt ovan. Vi behöver fortsätta med implementeringen av Loop-Me och 
förväntas vara klara med den nästa läsår. Dessutom behöver vi lägga mer tid på analysarbete av 
APL-uppdraget så att vi kan ta oss vidare i vår APL-utveckling därifrån. 

Skolan behöver även sätta in åtgärder för att få fler handledare att gå handledarutbildningen, t.ex. 
träffar på skolan för uppstart och då låta handledarna göra den första modulen. Vi ska försöka ta hjälp 
av branschorganisationerna i detta arbete. 

Undervisningsmaterialet på hantverksprogrammet ska ses över så att de kan genomföra fler moment 
på skolan som de nu endast gör på APL. Obehörig yrkeslärare ska gå PIL-utbildning och bland annat 
lära sig hur han kan använda APL i undervisningen samt hur man genomför trepartssamtal. 

Skolan behöver arbeta mer med samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen 
för att ge eleverna en helhetsbild av utbildningen och tydligare få in examensmålen. En plan behöver 
skapas för att genomföra detta på ett effektivt och smidigt sätt. 

Generellt har skolan goda kontakter med yrkeslivet och branscher förutom på Industritekniska 
programmet där vi tillsammans med IF Metall ska hitta samarbetspartners inom branschen.  

 

 



24 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Studie- och yrkesvägledaren arbetar heltid på skolan då hon även är administratör och är tillgänglig 
för individuell vägledning alla dagar i veckan. Rektor och studie- och yrkesvägledaren har tagit fram 
en handlingsplan för utveckling av skolans arbete med generell vägledning. Detta fokus valdes då det 
framkommit   ett behov vid en BRUK-enkät VT20. Tanken har varit att studie- och yrkesvägledaren 
ska arbeta mer mot lärarna och med gruppvägledning samt förbättra kontakten med högskolor och 
universitet.  Studie- och yrkesvägledaren och rektorn har även tagit fram en SYV-plan där det framgår 
hur skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning.  

I planen framgår det vem på skolan som är ansvarig för vilken del av studie- och yrkesvägledningen 
och när det ska genomföras, t.ex. yrkeslärare bjuder in fackliga representanter inom sitt område, 
studie- och yrkesvägledaren informerar eleverna i årskurs 1 om individuella val osv. Studie- och 
yrkesvägledningen från planen integreras även in i undervisningen t.ex. vid temadagar. Planerna följs 
upp vid regelbundna möten mellan rektor och studie- och yrkesvägledaren. Den har även lyfts med 
hela personalgruppen under APT. 

Studie- och yrkesvägledaren har varit gruppledare i processgruppen som fokuserar på utveckling av 
APL och Loop-Me. Gruppen delades upp under läsåret och under den senare delen av läsåret 
fokuserade SYV och några till i gruppen främst på utvecklingen av Loop-Me. Loop-Me är ett verktyg 
med tydlig koppling till arbetslivet, därav att studie- och yrkesvägledaren involverades i arbetet.    

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Den individuella vägledningen har lett till många goda resultat både för enskilda elever och för skolan 
som helhet. Eleverna har via studie- och yrkesvägledaren fått tillgång till allsidig information om 
utbildningsvägar och yrken som är opartisk och tillförlitlig samt fått individuell studie- och 
yrkesvägledning som utgår ifrån elevens behov i deras yrkesvalsprocess. Ett flertal elever har valt att 
fullfölja sin utbildning och fått en examen tack vare individuell vägledning. Vissa elever har även fått 
jobb genom vägledning och kontakt med tidig skolsamverkan via arbetsförmedlingen. Dock är det få 
elever som har valt att studera vidare till eftergymnasiala studier. Andelen elever som anser att de kan 
få råd och stöd i valet av framtida studier och yrkesval har ökat enligt elevenkäten, från 7,5 2020 till 
8,0 2021.  

Vid analys av hur det fungerat med studie- och yrkesvägledningen på skolan ser vi fortfarande brister 
i den generella vägledningen och det kommer att behöva vara ett extra fokus på detta från studie- och 
yrkesvägledaren samt ledningen nästa läsår. Det behövs även mer kunskap om vägledningsmodeller 
och teorier utifrån elevens behov. Vi behöver även bli bättre på att kartlägga elevernas behov av 
studie- och yrkesvägledning så att vi vet vilka insatser som behöver sättas in samt bli bättre på att 
följa upp det vi gjort med elever och personal.  

Dessutom behöver vi bli bättre på att sätta in insatser som når ut till eleverna mer regelbundet genom 
undervisningen och där behöver lärarna involveras i större grad med studie- och yrkesvägledaren 
som stöd. Detta ska genomföras genom bland annat undervisning, studiebesök, bjuda in föreläsare 
från branschen osv. 

Vissa insatser på generell nivå har fungerat väl:  
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● Vi har haft ett arbetslivstema där eleverna i årskurs 1 fått arbeta inom olika områden kopplade 
till arbetsliv och framtid med syftet att öka deras valkompetens gällande framtid yrkesval. De 
fick information om vidare studier och en kortfattad beskrivning om hur utbildningssystemet 
fungerar. Eleverna fick även yrkesspecifik information. Eleverna fick också lära sig att sätta 
mål i sina studieplaner och lägga in målbetyg.  

● Eleverna har fått föreläsningar om YH-utbildningar samt haft möjlighet att gå digitala mässor 
bland annat via SACO.  

● Vårdnadshavarna till eleverna i årskurs 1 har fått information om gymnasieexamen, 
behörighetsregler för vidare studier, och kortfattat om hur utbildningssystem fungerar vid träff 
för vårdnadshavare.  

● Eleverna i årskurs 1 har fått klassinformation inför individuella val, information om 
gymnasieexamen, behörighetsregler för vidare studier, och kortfattat om hur 
utbildningssystem fungerar.  

Det har funnits begränsningar pga. covid-19 när det gäller vissa delar av den generella vägledningen 
så som att bjuda in företag, branschföreträdare mm. Dock har vissa delar kunnat lösas på distans 
men med något lägre kvalitet.  

 

Slutsatser 

Den individuella vägledningen har fungerat väl och gett goda resultat för verksamheten. Även vissa 
delar av den generella vägledningen har fungerat men främst i årskurs 1 vid särskilda tillfällen. Skolan 
kommer behöva fokusera mer på generell vägledning genom framförallt undervisning där lärarna är 
nyckeln med studie- och yrkesvägledaren som stöd. Skolan behöver på ett bättre sätt kartlägga 
elevernas behov av vägledning och sedan sätta in insatser som ska följas upp regelbundet. SYV-
planen och handlingsplanen slås ihop till ett dokument med tydliga insatser och ska baseras på 
kartläggningen. Dokumentet ska även ha datum för uppföljning för varje område.  

Skolan behöver även bli bättre på att arbeta med elevernas målsättning för elevernas studier genom 
arbete med studieplanen. Detta bör sker på fasta datum under mentorstid så att eleverna gör det. 
Studie- och yrkesvägledaren ska stötta personalen och i individuella fall även elever i arbetet med 
målsättning.    

Det har funnits vissa begränsningar pga. covid-19 men vi har kunnat genomföra det mesta som vi 
planerat genom digitala lösningar.  
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
Praktiska Gymnasiet Helsingborg har utvecklats mycket positivt det senaste läsåret. Både lärare och 
elever trivs bättre. Dessutom ökar antalet elever som söker till skolan, vi behöver därför utöka våra 
lokaler för att kunna ta emot fler. Processgruppsarbetet som vi inledde förra läsåret har kommit igång 
bra och personalen upplever att de får bidra i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi kommer se över 
grupperna till nästa läsår för att få ut det bästa utifrån varje persons kompetens. Vi kommer att 
fortsätta med samma utvecklingsområden men med justerade mål utifrån nuvarande förutsättningar. 
Covid-19 och distansundervisningen har påverkat utbildningen en del men förhoppningsvis går vi mot 
ljusare tider och vi ser hoppfullt på framtiden.  

● Undervisning, kunskaper och värden - Närvaro, studiero och alla områden i elevenkäten 
har förbättrats. Dessutom har vi högre examensgrad och lägre antal F än föregående läsår. 
Distansundervisningen har påverkat undervisningen mycket och kan ha färgat en del av 
resultaten. Processgruppernas och förstelärarnas arbete med planering och variation av 
undervisning har gett goda resultat men vi behöver arbeta vidare med området dock med 
justerade mål. Till nästa läsår kommer variation, feedback och återkoppling att integreras in i 
arbetet med planering för att skapa en helhet. Förhoppningen är att en ökad variation och 
bättre återkoppling leder till högre betyg och bättre GBP. Vi kommer även i fortsättningen att 
arbeta med lärmiljöerna och se till att de verktyg vi tagit fram används. I kombination med 
detta arbete kommer vi arbeta med undervisningsmetoder för att skapa bättre studiero med 
fokus på ordningsregler och konsekvenstrappa.  

Undervisningsgrupper i gymnasiegemensamma ämnen ska i den mån det går utgå från det 
program som eleven går på, eller åtminstone program som kan relateras till varandra för att 
underlätta för lärarna i arbetet med att kurserna ska präglas av det program som eleven går. 
Arbetet med detta område kommer att inkluderas i arbetet med läsårsplaneringar. Skolan 
behöver även fortsätta sitt arbete med att använda biblioteket som en pedagogisk resurs med 
en ny målsättning och nya lokaler för biblioteket. Vi kommer att behöva rekrytera en 
skolbibliotekarie på sikt för att kunna ta nästa steg i utvecklingen av biblioteksarbetet. Vår 
skola upplevs även som mer trygg av eleverna. Vi behöver dock fortsätta med arbetet kring 
att få in värdegrunden i undervisningen på ett kvalitativt sätt. Dessutom ska vi arbeta mer 
förebyggande mot kränkningar och mobbning med fokus på trygghet, trivsel och 
ordningsregler. Detta ska göras med koppling till planen mot kränkande behandling och LOV-
enkäten. 

● Introduktionsprogram - För att skapa en bättre måluppfyllelse och få bättre närvaro på 
introduktionsprogrammen kommer vi ha tätare uppföljningar av elevernas mål och 
studieplaner. Tydliga riktlinjer för detta kommer att tas fram, där det bland annat framgår hur 
samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och mentorer kommer att se ut. Uppstarten av 
elevernas utbildning på introduktionsprogrammen kommer fortsätta på samma sätt så det är 
tydligt vad det är för program de läser, och att det finns ett tydligt mål utifrån programmets 
utformning direkt vid början av utbildningen. Skolan behöver se över rutiner kring utfärdande 
av rätt typ av dokument vid avslutad utbildning på introduktionsprogram för att gå över till 
nationellt program på den egna skolan. En rutin för detta måste tas fram.  

 
● Bedömning och betygsättning - Trots en förbättrad examensgrad och måluppfyllelsen har 

vi få elever som når högre betyg än E och GBP för avgångseleverna går ner över tid. För att 
förbättra detta måste vi arbeta med variation i undervisning, feedback/återkoppling samt hur 
vi ger information om vad eleverna behöver kunna i kurserna de läser. Vi behöver även 
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arbeta fram fungerande arbetssätt för hur man ger feedback/feedforward. Skolan behöver 
skapa ett forum där man kan lyfta elever som ligger på högre nivå än E/F i kurserna och 
tillsammans ta fram en plan för hur de ska nå nästa nivå.  

Vi behöver även ha observationer av lärare på andra skolor för att se hur de arbetar med 
bedömning i undervisningen inom sina ämnen och kurser. Dessutom finns ett behov av att 
skapa samarbete kring sambedömning av nationella prov samt diskussioner kring värdeorden 
i kunskapskraven med andra gymnasieskolor inom Academedia i Helsingborg. Slutligen 
behöver vi även arbeta för att få en samlad plats för allt underlag gällande elevernas 
utveckling som även är tillgängligt för skola, elev och vårdnadshavare.   

● Elevhälsa - Skolans goda resultat kan kopplas till det förbättringsarbete som letts av 
elevhälsan kring EWS, lärmiljö och observationer. Vi har tillgång till de kompetenser som 
behövs. Mentorsuppdraget behöver dock ses över så att mentorerna blir bättre på att följa 
upp närvaron samt att återkopplingen mellan EHT och mentorerna förbättras. Arbetet med 
EWS har setts som positivt ur ett elevhälsoperspektiv då man kunnat ha tätare kontakt med 
lärare och mentorer kring elevärenden. Det har varit utmanande att inte ha alla undervisande 
lärare på plats under EWS-mötena och vi behöver se över det till implementeringen av den 
nya modellen för proaktiv elevuppföljning MUD. Elevhälsan ska ta fram en checklista och rutin 
för uppföljning av pågående elevärenden vid EHT-möten då detta inte fungerat optimalt. Det 
förebyggande och främjande arbetet utgår från en elevhälsoplan med mål baserade på 
närvaro, arbetsro och hälsa. Det har funnits bättre möjlighet att arbeta främjande och 
förebyggande tack vare arbetet med EWS. Skolan har dessutom i högre utsträckning 
samarbetat med psykolog och skolläkare. Elevhälsan arbetar idag främst förebyggande och 
främjande.     

  
● APL - Generellt har skolan ett fungerande arbete med APL och vi är duktiga på att ordna nya 

kvalitativa platser till våra elever. Verksamheten behöver dock fortsätta att arbeta med APL 
som ett förbättringsområde även nästa läsår, men målet kring Loop-Me ska justeras. Vi 
behöver dock fortsätta med implementeringen av verktyget och förväntas vara klara med den 
nästa läsår. Skolan behöver även lägga mer tid på analysarbete av APL-uppdraget så att vi 
kan ta oss vidare i vår APL-utveckling därifrån. Vi behöver även sätta in åtgärder för att få fler 
handledare att gå handledarutbildningen t.ex. genom att ha träffar på skolan. Vi ska 
samarbeta med branschorganisationerna kring detta.  

Obehöriga yrkeslärare ska gå PIL-utbildning och bland annat lära sig hur han kan använda 
APL i undervisningen samt hur man genomför trepartssamtal. Skolan behöver arbeta mer 
med samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen kring APL för att ge 
eleverna en helhetsbild av utbildningen och tydligare få in examensmålen. Vi kommer ta fram 
en plan för detta kopplat till arbetet med undervisning. Generellt har skolan goda kontakter 
med yrkeslivet och branscher. Detta behöver dock utvecklas på industritekniska programmet 
där vi tillsammans med IF Metall ska skapa bättre nätverk inom branschen. 

● Studie- och yrkesvägledning - Skolans arbete med individuell vägledning har fungerat väl 
och har gett goda resultat för verksamheten. Vissa delar av den generella vägledningen har 
fungerat men främst i årskurs 1 vid särskilda tillfällen. Vi behöver fokusera mer på generell 
vägledning framöver genom framförallt undervisning, där lärarna är nyckeln med studie- och 
yrkesvägledaren som stöd. Skolan kommer att anställa en utbildad studie- och 
yrkesvägledare till nästa läsår. Verksamheten behöver skapa ett system för att kartlägga 
elevernas behov av vägledning och sedan sätta in insatser som ska följas upp regelbundet. 
SYV-planen och handlingsplanen slås ihop till ett dokument med tydliga insatser och 
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uppföljningsdatum. Insatserna ska vara baserade på kartläggningen. Skolan behöver även bli 
bättre på att arbeta med elevernas målsättning för sina studier genom arbete med 
studieplanen. Detta ska ske på fasta datum under mentorstid så att eleverna gör det. Studie- 
och yrkesvägledaren ska stötta mentorerna i detta arbete. Det har funnits vissa 
begränsningar pga. covid-19 men med hårt arbete har vi tillsammans kunnat genomföra det 
mesta som vi planerat genom digitala lösningar.   
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

Huvudman för Praktiska Gymnasiet Helsingborg är Praktiska Sverige AB, som är en del av 
AcadeMedia.  

Praktiska Gymnasiet Helsingborg och övriga skolor i Praktiska bedriver gymnasieutbildningar inom 
alla de nationella yrkesprogrammen samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Praktiska hade läsåret 2020/2021 33 skolor runt om i Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. 
Under läsåret 2020/2021 var det 6600 elever som studerade på våra skolor.  

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det 
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  

Om Praktiska Gymnasiet Helsingborg 

Vi ser oss som den lilla skolan med det stora hjärtat som ser våra elever som individer och är duktiga 
på att anpassa undervisningen efter deras behov. Skolan är belägen på Berga industriområde i för 
verksamheten väl anpassade lokaler med goda förbindelser till övriga delar av staden via buss eller 
tåg. Det finns även goda möjligheter att ta sig till skolan från kranskommunerna då regionbussarna 
stannar i närheten av skolan.  

På vår skola har vi främst lärlingar och en mindre andel introduktionselever. Skolan har goda 
kontakter med företagen inom de branscher där vi verkar, både inom Helsingborg och i 
kranskommunerna. Vi har fått ett gott rykte i vårt område, vilket gör att fler och fler elever söker sig till 
vår skola.      

Majoriteten av eleverna på skolan är pojkar i nuläget och fördelningen låg vid terminsslut på 87% 
pojkar och 13% flickor. Majoriteten av våra elever är bosatta i byar och städer i Helsingborgs omnejd. 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 Totalt 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 6 6 5 17 

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 6 4 4 14 

Bygg- och anläggningsprogrammet Mark och anläggning 0 0 1 1 

El- och energiprogrammet Elteknik 11 11 4 26 

Fordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering 0 0 1 1 

Fordons- och transportprogrammet Personbilsmekaniker 7 5 5 17 

Hantverksprogrammet Övriga hantverk hår- och 
makeupstylist 

2 6 3 11 

Industritekniska programmet Svetsteknik 3 3 2 8 
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VVS- och Fastighetsprogrammet Fastighet 0 1 3 4 

VVS- och Fastighetsprogrammet VVS 11 5 6 22 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 1 0 0 1 

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 1 0 1 2 

Programinriktat val Hantverksprogrammet 0 1 0 1 

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 0 1 0 1 

Yrkesintroduktion Fordons- och transportprogrammet 1 1 0 2 

Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet 1 1 0 2 

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 2 1 1 4 

Socioekonomisk bakgrund* 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 15% 31% 35% 

2020/2021 17% 33% 31% 

(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat) 

Personal 

Skolan har vid terminsslut 18 lärare som tillsammans motsvarar 15 tjänster. Åtta av dessa är lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen motsvarande 5,6 tjänster och alla är behöriga. Vi har elva lärare i 
yrkesämnen motsvarande 9,4 tjänster där en har legitimation och övriga har tillräckliga 
yrkeskunskaper för att kunna undervisa i respektive yrkesämne. Sex av lärarna inom yrkesämne har 
en tillsvidareanställning och fem av de heltidsanställda har gått den interna utbildningen för obehöriga 
lärare PIL (Praktiska i lärande).  

Elevhälsan har tillgång till den kompetens som krävs. Det finns tillgång till medicinsk kompetens via 
skolläkaren och psykologisk kompetens genom en skolpsykolog för insatser vid behov och för 
medverkande på skolan vid minst ett EHT-möte per termin och totalt åtta timmar. Vi har även tillgång 
till medicinsk kompetens via skolsköterskan som arbetar 40%. Dessutom har vi en kurator på 40% 
som bidrar med psykosocial kompetens och en specialpedagog på 50% som bidrar med 
specialpedagogisk kompetens.     

Skolan har en administratör som även arbetar som SYV och en administratör som arbetar som 
skolvärd. Dessutom har vi en i personalen som arbetar heltid som skolvärdinna. Vi har haft tre 
personer som arbetat som resurspedagoger motsvarande ett tjänsteutrymme på 1,8 tjänster. 
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Organisation och arbetsformer   

Skolledningen består av rektor och gruppledare från våra fyra processgrupper som träffas en gång 
per månad och följer upp skolans kvalitetsarbete. Processgrupperna arbetar utifrån målsättningar 
med skolans fyra huvudsakliga förbättringsområden. Målen som har satts upp är långsiktiga och utgår 
från verksamhetens behov. Vi har valt detta arbetssätt för att involvera hela skolans personal i det 
systematiska kvalitetsarbetet samt skapa en större delaktighet och skapa en gemensam strävan mot 
målen.  

All tillgänglig personal har placerats i de grupper där de kan bidra bäst utifrån sina individuella 
förmågor. Grupperna har som uppgift att med utgångspunkt i uppsatta mål planera och genomföra 
aktiviteter med övrig personal. Planeringen sker på processgruppsmöten löpande under läsåret och 
aktiviteterna genomförs vid utvalda mötestillfällen. Rektor och förstelärare stöttar personalen i arbetet. 
Tanken är att processgruppernas aktiviteter ska leda till ett kollegialt lärande som förbättrar skolans 
kvalitet med utgångspunkt i våra mål. Arbetet ska dessutom genomsyras av de tre värdeorden 
ambition, kraft och glöd. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Helsingborg



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis 
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en 
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för 
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - examensgrad



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - GBP



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur betygen är fördelade och 
kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål (andelen högre betyg 
C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de kunskapskrav som minst
ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som 
angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning

Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen (oktober) i en 
verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det målinriktade arbetet mot 
kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet (huvudman) också har 
möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som 
angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning (Undervisning)

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam undervisningsutvärdering 
och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en 
skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-
10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på skolan, samt 
diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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