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1. Ledare – Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 
Praktiska Märsta har under det gångna läsåret haft tre rektorer där jag, Karin Billsten, är den tredje. 
Tre olika sätt att leda, styra och organisera, tre olika sätt för samtliga medarbetare att förhålla sig till. 
Elever, vårdnadshavare och andra som på ett eller annat sätt är i sammanhang med vår verksamhet 
kan undra, fråga, tycka och tänka. Alla har sin erfarenhet av Praktiska Märsta och vår uppgift är att 
säkerställa en hållbar utbildning med kompetenta och kraftfulla pedagoger som leder våra elever mot 
hög, och högre, måluppfyllelse. Vi ger på riktigt eleverna verktyg att leda sig själva genom 
gymnasietiden och ut i arbetslivet - eller till vidare studier för dem som önskar. En skola att trivas i, 
med glädje, skratt och växande. 
 
På vår skola möts man av den goda gemenskapen. Lärarlaget tillsammans med övriga medarbetare 
står för klokhet, engagemang och en stark drivkraft att göra skillnad för alla våra elever. Jag har sällan 
arbetat i en verksamhet där viljan och kraften att ställa upp för varandra, göra det där lilla extra, finns 
för både eleverna och varandra och är så påtaglig som på Praktiska Märsta. Samhörigheten mellan all 
personal, den respekt man visar för varandra, är en styrka att vara stolt över. Våra ledord AMBITION  
KRAFT  GLÖD lyser med sin närvaro. 
 
Som alla verksamheter har vi utmaningar och vår främsta utmaning kommande läsår är att skapa ett 
hållbart elevhälsoteam, EHT. Ett EHT som präglas av ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 
Ett EHT som inte sysslar med att “släcka bränder” och arbetar med långa listor där elevernas namn 
ständigt dyker upp kring samma tema/område. Elevhälsoarbetet ska “kännas” när man kliver in i 
skolan - samtliga i våra lokaler ska liksom vara EHT och äga det förhållningssätt och bemötande som 
krävs. 
 
Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot läsår 21/22. Gläds åt att vara en del i en riktigt stark kedja 
där vi värnar om varandra och inte tillåter oss att blunda för den svagaste länken. Tillsammans är vi 
starka och vi kommer göra det vi behöver för att, över förväntan, nå verksamhetens och Praktiska 
gymnasieområdets mål för 21/22.  
 
Spännande i sammanhanget är att vi leker med tanken att starta nya program: stylist, bageri, florist 
och hälsocoach. Tänk dig en fredag eftermiddag, du vill ha lite fredagsfeeling och bokar in dig hos våra 
stylister inför kvällens upptåg, samtidigt som du serveras veckans nyhet från bageriet, floristerna 
binder ihop en vacker helgbukett och hälsocoachen sätter ihop kommande veckas träningsprogram.  
Våra redan pågående program bjuder in handledare och allmänhet till workshop med teman: 
forskning kring pedagogiska teorier, hur du enkelt bygger din trädgårdsbänk, skillnaden mellan olika 
bokföringssystem och klimateffekterna av  olika slags energikällor.  
Härlig energi! 
 
Välkommen till gemenskapen på Praktiska Märsta! 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 
Inom Praktiska gymnasiet 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 
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- 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 (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av 

utbildningen 
- en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår 

plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering 
- två undervisningsutvärderingar (november och april) 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 
Under läsår 20/21 har vi påbörjat arbetet med MUD- samtal1, analysseminarium samt veckovisa 
skolutvecklingsmöten. Kollegiet har tillsammans diskuterat, reflekterat och analyserat de olika 
pedagogiska underlagen. Mötesformen har resulterat i en kraftsamling av kollegiet där vi tillsammans 
diskuterat och arbetat oss fram till lösningar på individ-, grupp- och enhetsnivå. Utöver den beskrivna 
typen av samtal har vi även haft pedagogiska samtal i samverkan med de olika rollerna och 
professioner som finns på skolan.  
 
Eleverna har varit delaktiga i form av att kollegiet tillsammans med mentorsgrupperna förberett 
eleverna på de olika enkäter och utvärderingar eleverna genomför under årets gång. Mentorerna har 
även tillsammans med eleverna haft klassråd utifrån en specifik mall som stöd där eleverna bland 
annat fått möjligheten att lyfta “Two stars and a wish” och jobbat vidare med det både i sin 
mentorsgrupp och även lyft det till elevrådet . Deltagarna i elevråden har även under läsåret fått 
möjlighet att gå en elevrådsutbildning.  
 
Skolutvecklingsmötena har präglats av utvecklingsområden utifrån kompetensbyggande på individ-, 
grupp- och enhetsnivå.  I “Bokklubben” har kollegiet delats upp i grupper där varje grupp läst varsin 
bok med fokus på skolutveckling, kunskapsutveckling, ökad kompetens och förståelse för ledarskap, 

 
1 MUD står för Mål-Uppfyllelse-Dokument och arbetet med MUD syftar till att analysera elevernas 
resultat i skenet av undervisningens genomförande och organisation. 
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inkludering, strukturer samt mentorskap. I slutet av läsåret sammanställde varje bokklubbsgrupp det 
synliga värdet av just deras teman. En röd tråd i alla gruppers sammanställning finns inom området 
ledarskap. För att skapa undervisningsstruktur med de variationer som krävs är gott ledarskap 
prioritet ett. Det goda ledarskapet ger effekter inom inkludering, ökad närvaro, ökad måluppfyllelse 
och är grunden i en stabil och trygg skola. 
 
Arbetet med att leda sig själv både som pedagog och individ, att ge sig själv utmaningar och på riktigt 
se sitt egna växande ingår i en av våra satsningar inför kommande läsår. Under läsåret 20/21 
genomfördes vid två tillfällen en undervisningsutvärdering där eleverna fick bedöma sina lärares 
insatser. Resultatet av undersökningen gav värdefull information och flera insikter till lärarna. Syftet 
är att genom resultatet hitta områden där vi kan lyfta och stärka varandra, se var vi har våra styrkor 
och på både grupp- och individnivå tas oss an de utmaningar som krävs. Den personliga mognaden 
hos var och en i kollegiet är den bärande kraften.  
 
EHT har under läsåret varit bristfälligt. Skolchef tillsammans med Praktiskas kvalitetsutvecklare 
beslutade att under höstterminen sätta in resurser för att säkerställa skolans fortsatta arbete och 
utveckling av EHT. Så skedde och EHT fick en ny och tydlig struktur där lärarkollegiet upplevde en 
trygghet och att man nu gick från klarhet till klarhet. Den nya tydligheten gjorde att elever i behov av 
särskilt stöd fick en tydligare uppföljning och hela kollegiet samarbetade kring de anpassningar och 
åtgärder som var ålagda oss i verksamheten. Arbetet med att säkerställa den bästa kvaliteten för våra 
elever och skapa ett EHT tillsammans med personalen är ett fortsatt pågående arbete. 
 

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  

Andel med examens och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021 
 

 
 
 
Ovanstående diagram visar att andelen elever med gymnasieexamen har ökat  från 56 till 79 % sedan 
föregående läsår, vilket är positivt även om resultatet ligger lägre än rikets genomsnitt. Vi kan också 
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se att det finns stora skillnader mellan programmen. Dock ska påpekas att statistiken grundas på få 
elever vilket leder till att förändringar i examensgraden ger stort utslag.  På bygg- och 
anläggningsprogrammet till exempel är det en elev som gått ut med examensbevis att jämföra med 
El- och energiprogrammet där 15 elever fick examensbevis. 
 
Kollegiet på skolan kan känna sig nöjda över de elever som nu tar klivet ut i arbetslivet och till vidare 
studier. Lärarna och övrig personal har gjort sitt yttersta för att eleverna ska klara examen alternativt 
nå så långt de kan utifrån sina individuella förutsättningar. En reflektion att ta med  är att oavsett hur 
mycket lärarna vill och anstränger sig att möta elevernas behov, kan man inte hjälpa alla elever att ro i 
hamn, lusten att ro behöver komma inifrån och då får man tillsammans med eleverna glädjas åt deras 
individuella prestationer. Likväl läroplanens kunskapskrav samt värdegrundsuppdrag är delar att 
sträva mot. Vi ser att andelen med examen generellt har ökat vilket är positivt.  Vi vet också att en del 
elever går direkt ut i arbetslivet, vilket är glädjande med tanke på pandemin och dess konsekvenser. 
Ett antal elever fortsätter till vidare studier av olika slag, till exempel psykologutbildning, vilket är 
inspirerande utifrån perspektivet att vi  kunnat väcka en lust hos eleverna att utbildning är 
meningsfullt, roligt och viktigt.  
  

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen har ökat sedan föregående läsår, från 11,6 till 13,0. Ändå är det en 
bit kvar till den genomsnittliga betygspoängen för riket som är 14,4 för yrkesprogrammen. Även här 
är det skillnader mellan programmen. Vi kan se att GBP på BF och EE har ökat medan den har minskat 
på BA och HA. GBP på BF och EE ligger över rikets genomsnitt medan den på BA och HA ligger långt 
under genomsnittet för riket.   

Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2021 
Läsåret 20/21 blev drygt 12 % av avgångseleverna behöriga till högskola och universitet. Framför allt 
är det elever på BF (drygt 37 %) som blivit behöriga att gå vidare till högskolestudier. Motsvarande 
siffra för Praktiska gymnasiet som helhet är drygt 19 %. 

 

Samtliga elever  
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Av resultaten framgår att andelen F minskat något sedan föregående år – från 11 till 9 %, men att det är stora 
skillnader mellan olika kurser. I Eng 6 och Ma 1a1 har andelen F ökat medan den har minskat i Eng 6, Sva1 och 
Sve 1. På grund av att statistiken grundar sig på ett fåtal elever ska resultaten dock tolkas med försiktighet.  
 
Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 2020-2021 
 
Vi har inte genomfört några nationella prov då Skolverket ställde in proven på grund av pandemin. Det finns 
därmed ingen statistik att visa för detta läsår. 
 
 
 
Elever på introduktionsprogram 
 
Generellt sett över samtliga program har andelen F minskat och andelen elever som nått minst E ökat.  

  
Diagrammet ovan visar att andelen F ökat något på introduktionsprogrammen, framför allt gäller det för elever 
på IMY, yrkesintroduktion. 
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Samtidigt kan vi se att samtliga IMY-elever på BA och BF blivit godkända detta läsår medan andelen F för elever 
på IMV ökat på både BF och EE. Tilläggas ska att VF-programmet lagts ned och inte haft några elever detta 
läsår. 
 
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 

 
Resultat av elevenkät (januari 2021) 
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Av diagrammen ovan framgår att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Sedan 
föregående läsår har andelen elever som uppger att de känner sig trygga ökat från 76 till 79 %  
Framför allt är det flickorna som står för den ökningen. Men även pojkarna känner sig tryggare, även 
om den ökningen är mindre än flickornas. 
 
När det gäller elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl ser vi en tydlig ökning från 62 till 
78 %. Dock framgår att det är skillnad mellan flickors och pojkars upplevelser här. Även upplevelsen 
av arbetsro har förbättrats, från 59 till 75 % och där står pojkarnas upplevelser för den största 
ökningen.  
 
Generellt sett har vi en god och trygg miljö på skolan. Vi får höra av eleverna att de upplever att det är 
en trevlig miljö. Självklart så finns det utvecklingsområden, bland annat kring värdegrundsfrågor. 
Värdegrundsarbetet är något som ständigt ska vara aktuellt.  Vår tolkning av resultaten är att vi har 
mycket vi kan vara nöjda och stolta över, men samtidigt vill vi förstärka värdegrundsarbetet så det 
genomsyras i allt vi gör. Ett exempel är att alla elever inte är medvetna om/har kännedom om hur 
skolan agerar vid kränkningar, och eleverna har ibland perspektivet att om de inte ser något 
hända...så har det inte hänt. Alltså ett område vi behöver arbeta mer med.  
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten  
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 
 
Organisering av undervisningen 
Då skolan är liten är det sällan undervisningsgrupperna överstiger 20 elever. Oftast är grupperna 
betydligt mindre än så, 5-10 elever. På det sättet  lär elever och lärare känna varandra och lärarna har 
goda möjligheter att ge eleverna det stöd de behöver. Schemaläggningen har tyvärr visat sig vara 
bristfällig och är något som vi behöver jobba vidare med nästa år. Skolan har få lärare och samarbetar 
tätt för att utveckla en god pedagogik och undervisningspraktik. Utifrån elevers behov är lärarna bra 
på att organisera om tid och resurser för att snabbt kunna stötta en elev i behov av extra 
anpassningar. Detta läsår har undervisningen också kunnat förstärkas, särskilt gg-ämnena, med extra 
resurser i form av ett tvålärarsystem. Under läsåret har lärarna gess möjlighet att auskultera på 
varandras lektioner vilket har hjälpt till att utveckla en samsyn kring lektionsstruktur bland annat. I 
skolutvecklingsgruppen har lärarna fortsatt att arbeta med att utveckla sitt pedagogiska tänk för att 
ytterligare utveckla sin undervisning och därmed förbättra elevernas måluppfyllelse.  
 
Utvärdering av undervisningen  

 

Resultaten visar att examensgraden ökat från 56 till 79 %  jämfört med föregående läsår. I 
elevenkäten framgår att eleverna dessutom är mer nöjda med undervisningen. I år uppger 72 % av 
eleverna att de är nöjda med sin skola. Motsvarande siffra förra året var 51 %. 73 % av eleverna 
rekommenderar sin skola, jämfört med bara 50 % föregående år. 77 % av eleverna uppger att de trivs 
på sin skola vilket är en ökning med 12 procentenheter.  

 
Under året har undervisningen präglats av pandemin. Det har inneburit en hög grad av 
fjärrundervisning som visat sig gynna vissa elever och blivit en utmaning för andra. Lärarna fick snabbt 
ställa om till att undervisa digitalt och ibland både digitalt och med närundervisning på samma gång. I 
vissa fall gavs elever tillfälle att komma in till skola för att få undervisning då fjärrundervisningen inte 
visade sig fungera för dem. Genom att samverka med varandra och genom att vara varandras 
resurserfungerade detta oftast ganska bra. Dock hade skolan behövt en specialpedagog i högre 
utsträckning än som varit möjligt. Detta fick till följd att lärarna var tvungna att ge väldigt mycket 
extra anpassningar vilket till slut blev en mycket tung börda i dessa fjärrundervisningstider.  
Under pandemin har lärarna varit angelägna om att ge eleverna en hög grad av inflytande och vara 
lyhörda för deras behov. Som tidigare nämnts fick flera elever möjlighet att komma till skolan och 
genomföra praktiska moment liksom att få extra stöd av lärarna i närundervisning när det visade sig 
vara det bästa för eleven. Likaså har eleverna gess möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt 
beroende på deras behov och önskemål. Till exempel har eleverna på barn- och fritidsprogrammet 
fått redovisa kunskaper genom film, musik och drama.  
 
I utvärderingar som genomförts under året har eleverna visat att de är väldigt nöjda med 
undervisningen. Resultatet visar att elevernas nöjdhet med undervisningen har ökat från 61 till 78 % 
sedan föregående läsår. Hela 81 % av eleverna anser att deras lärare är kunniga och varierar sin 
undervisning, vilket är en ökning med 17 procentenheter sedan förra läsåret. Det tycker vi är ett 
mycket gott betyg till lärarnas arbete! Samtidigt är vi inte nöjda utan kommer att fortsätta utveckla 
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undervisningen med särskilt fokus på att minska andelen icke godkända betyg och höja 
examensgraden.  
 
En framgångsfaktor har också varit det värdegrundsarbete som har bedrivits i klasserna. Det har 
framför allt handlat om att i vardagen fokusera på ett gott och positivt bemötande, klar och tydlig 
kommunikation och ett gott diskussionsklimat där värdegrundsfrågor har kunnat ventileras. 
Exempelvis utifrån elevernas upplevelser på APL.  

Slutsatser 

Vi kan konstatera att undervisningen har utvecklats på ett mycket positivt sätt, trots pandemin, 
mycket beroende på en kunnig och engagerad lärarkår som är utvecklingsinriktad och har ett gott 
samarbete runt elevernas lärande och mående. Samtidigt finns det delar som kan förbättras ännu 
mer. Det är framför allt schemaläggningen där vi behöver göra ansträngningar för att minska antalet 
håltimmar. Vi behöver också bättre anpassa schemat så att det passar alla grupper och att det inte 
blir några schemakrockar till exempel för elever som vill läsa högskoleförberedande kurser. Ett annat 
utvecklingsområde är elevhälsans arbete med elever och lärare i klassrummen. Under detta läsår har 
elevhälsan inte kunnat ge lärare och elever det stöd som de hade behövt, vilket kommer att åtgärdas 
till nästa år. Vi ser elevhälsan som en mycket kritisk faktor för att lärarna ska kunna bedriva en 
undervisning som är anpassad efter elevernas olika behov och förutsättningar. Likaså kan vi se att det 
fortfarande är stora skillnader i resultat mellan olika program. På vissa program behöver vi förstärka 
med resurser och kompetens för att bland annat kunna ge bättre förutsättningar för våra 
introduktionselever att nå sina mål.  

Introduktionsprogram (IM) 
Organisering av introduktionsprogram 
 
IMV och IMY eleverna har i början av läsåret haft möte tillsammans med rektor för att skapa och följa 
upp deras individuella planer och vilka ev anpassningar som behöver göras. IM-eleverna deltar i den 
ordinarie undervisningen tillsammans med elever på nationella program. Därutöver läser de kurser på 
grundskolenivå utifrån sin individuella studieplan för att bli behörig till nationellt program eller för att 
de bedömt att det skulle gagna deras möjligheter till framtida anställning. (IMY-elever). IM-elevernas 
studieplaner följs upp regelbundet av mentor och anpassningar/korrigeringar av studieplanerna sker 
vid behov. Samtliga IM-elever ges möjligheter till praktik inom de branscher/yrkesområden som de 
studierar.  
  
 
Utvärdering av introduktionsprogram 
 
IM eleverna har haft samma undervisning som de nationella eleverna. Vi  kan efter detta läsår 
konstatera att det finns det utvecklingspotential i arbetet kring IM-eleverna och hur vi organiserar och 
arbetar med elevernas individuella studieplaner. Generellt så har mentorerna insyn och koll på 
elevernas studieplaner och det är något som mentorerna tittar igenom minst två gånger per läsår, 
inför utvecklingssamtal, oavsett om eleven är IM, IMY eller nationell. Samtidigt har det framkommit 
att flera IM-elever inte varit medvetna om att de läser på ett IM-program och vad det innebär.  
 
IMV och IMY eleverna har följt schemat för de nationella programmen i möjligaste utsträckning och 
samtidigt haft individuella och anpassade studieplaner/scheman.  IMV-elever har haft fokus på att 
klara grundskoleämnena som de saknat och utvecklat en grund i sitt yrkeskunnande, samtidigt som 
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IMY- eleverna, utifrån sina individuella studieplaner, haft fokus på APL och anställningsbarhet, vilket 
ibland även innehållit undervisning i grundskolekurser. Lärarna har arbetat hårt med att anpassa 
undervisningen utifrån IM-elevernas behov, vilket också gett resultat. Fler IM-elever än tidigare har 
nått godkänt i sina kurser, även om det fortfarande finns en förbättringspotential för att fler IM-elever 
ska nå målen för sina individuella studieplaner.  
 
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 
 
Skolan har under året haft flera rektorsbyten. Det kan vara en av anledningarna till att mentorerna 
inte haft tillräcklig insyn i vad eleverna tillsammans med lärare och rektor kommit fram till varit 
utvecklingsfokus för läsåret. En förbättringsmöjlighet inför framtiden är att mentor för en IM-elev är 
delaktig  i upprättandet av elevens studieplan. En annan förbättringsmöjlighet är att anpassa schemat 
så att inte schemakrockar uppstår för de elever som läser grundskolekurser. Eleven behöver få en 
grund i yrkesämnet för att klara APL, schemamässigt krockar yrkesämnet med ett 
gymnasiegemensamt- eller grundämne som bör prioriteras, vilket gör att eleven missar grunden i 
yrkeskunnandet. En annan konsekvens vi stött på under läsåret gällande IM-elever är att 
schemakrocken ibland lett till att eleven får lång håltimme vilket i sin tur leder till att eleven lämnar 
skolan. APL har annars fungerat ganska bra för IM-eleverna men på EE och HA har det tidvis varit svårt 
att få ut eleverna på praktik/APL på grund av pandemin. Hur arbetet organiseras när eleverna 
behöver skolförlagd APL/praktik är något som vi behöver arbeta mer med nästa läsår.   
Till läsåret 21/22 kommer uppföljning av hur IM-eleverna ligger till att  genomföras kvartalsvis. SYV 
kommer vara delaktig och leda den processen. 
  
 
 

Bedömning och betygsättning 
Organisering av bedömning och betygsättning 
Försteläraren på skolan har i uppdrag att diskutera och utbilda personalen kring betyg och 
bedömning. Detta arbete har skett under arbetslagsmötena men också  i informella möten vid behov. 
Olegitimerade lärare har fått stöd i arbetet av legitimerade kollegor. Samtidigt har sambedömning 
skett i alla ämnen/kurser. Där det varit enbart en ämneslärare på skolan har sambedömning skett 
med en kollega i ett närliggande ämne. Även försteläraren har varit behjälplig i bedömningen. Detta 
har varit ett viktigt arbete för att säkerställa likvärdigheten då inga nationella prov genomförts under 
året. 
 
Uppföljning av hur det går för eleverna i de olika kurserna genomförs med hjälp av gemensamma 
elevavstämningar fyra gånger per läsår. Då samlas lärarna och diskuterar elevernas progression och 
resultat i olika kurser. Sådana samtal ger dels möjlighet att sätta in stödinsatser där det behövs men 
bidrar också till en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskap och progression.  

 
 
Utvärdering av bedömning och betygsättning  
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Under läsåret 19/20 gick kollegiet en gemensam utbildning om betyg och bedömning som varit ett 
givande underlag för diskussion. Utöver det har kollegiet haft många pedagogiska diskussioner kring 
betyg och bedömning, framförallt kopplat till effekter av pandemin och fjärrundervisning.  
 
Kollegiet använder sig av de bedömningsmatriser som finns på Skolverket för att skriva in omdömen 
om elevernas kunskapsprogression. Dessa omdömen används som underlag i betygssamtal, samt till 
utvecklingssamtalen.  Yrkeslärarnas underlag för APL är det digitala verktyget Loop me. Ett verktyg 
som används för veckorapporter samt APL besök och det elev och handledare arbetar med på APL-
platsen. Pandemin har medfört att yrkeslärarna inte kunnat besöka alla arbetsplatser, vilket lett till att 
vi fått vara kreativa och lösningsorienterade. På barn- och fritidsprogrammet till exempel har 
trepartssamtal bland annat skett digitalt där man lagt en större tyngd på att dokumentera elevernas 
lärande i form av film och ljudinspelningar.  Pandemin har gjort  att kontakten med handledarna ökat 
vilket i sin tur lett till ett säkrare betygsunderlag. Yrkeslärare använder sig av “besöksdagböcker” vid 
varje trepartssamtal.  
  
 
Slutsatser  

Området betyg och bedömning är något som alltid är ett pågående utvecklingsområde och inte kan 
ses som “färdigdiskuterat”. Det innebär att vi nästa läsår fortsätter arbetet med betyg och bedömning 
och samverkan över ämnesgränserna för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning och 
betygssättning. I samband med våra MUD-samtal kring hur eleverna ligger till resultatmässigt och 
vilka förändringar som kan behövas göras i undervisningen, kommer lärarna också att ha individuella 
samtal med eleverna. I flera enkäter genom åren framgår att eleverna i högre grad vill få information 
om hur de ligger till i kurserna och vad de ska göra för att nå ett högre betyg.  
  
 
 

Elevhälsoarbete 
Organisering av elevhälsoarbetet 
Under läsåret har vi haft bristfällig tillgång till elevhälsans funktioner. Skolsköterska har varit anställd 
på 20 % och sedan januari 2021 har skolan fått en ny skolsköterska som är timanställd. Skolan har haft 
en kurator anställd på 20 %, denna funktion har också blivit tillsatt med en ny person från januari 
2021. Specialpedagogen har varit sjukskriven större delen av läsåret och ersatts av kompetens från 
staben som gått in tillfälligt för att strukturera upp arbetet och stötta lärarna i deras arbete med extra 
anpassningar och särskilt stöd. Även rektor har blivit utbytt under året. Nuvarande rektor påbörjade 
sin anställning i mitten av mars 2021.  
Elevhälsoteamet under ledning av rektor träffas en gång i veckan. Då har framför allt olika 
elevärenden diskuterat. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har funnit på agendan, men 
inte ägnats lika mycket utrymme.  
 
 
 
Utvärdering av elevhälsoarbetet  
Glädjande nog kan vi se att examensgraden ökat på Praktiska i Märsta. Detta trots pandemin och de 
utmaningar den medfört för lärare och elever. Dock måste detta till största delen tillskrivas lärarnas 
engagerade arbete med att få eleverna att nå examen. Elevhälsan har under året inte varit fulltalig 
och det har funnits bristande rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd. För att ge stöd i den 
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här situationen beslutades att en person från stab skulle förstärka elevhälsoteamet genom att 
strukturera upp arbetet och gå in som tillförordnade specialpedagog, då den ordinarie 
specialpedagogen varit sjukskriven under stora delar av läsåret. Genom detta arbete blev rutinerna 
bättre och lärarnas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd medförde att fler elever fick hjälp 
och kunde uppnå sina mål. Dock har de bristande resurserna i elevhälsan skapat stor frustration. 
Bland annat har det inte funnits tillräckliga möjligheter att ge stöd i undervisningen, vilket till exempel 
bidragit till en högre andel F än som vore önskvärt då resurser saknats för att ge alla elever det stöd 
som hade behövts. Trots lärarnas idoga arbete och stora engagemang har vi sett ett behov av ett mer 
strukturerad och bättre organiserad elevhälsoarbete. Det gäller också att tillgången till elevhälsans 
samtliga funktioner behöver vara tillräcklig för att motsvara det behov som finns på skolan.  
 
Slutsatser  

Med facit i hand behöver vi ta ett omtag kring elevhälsoarbetet på skolan. Det gäller såväl resurser 
som arbetsformer. Elevhälsans arbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. För 
att det ska vara möjligt behöver arbetet struktureras om så att tid och fokus läggs på rätt saker. 
Genom att samverka bättre med lärarna, delta i MUD-samtalen och fokusera mer på det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet så kommer tiden som behöver ägnas åt åtgärdande arbete 
på individnivå att minska. Elevhälsoarbetet kommer att vara ett prioriterat fokusområde nästa läsår.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande 
Organisering av APL 
Yrkeslärarna har haft ansvar för att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser. APL är organiserat så att 
eleverna har hela APL-dagar. Beroende på årskurs är de ute mellan 2-3 dagar på en arbetsplats och 
resten av utbildningen sker skolförlagt. Yrkeslärarna har en dag i veckan för planering och 
genomförande av APL-besök. Användningen av det digitala verktyget Loop me har underlättat 
återkoppling till eleverna och handledarna kring lärandet på APL-platsen. Genom Loop me har 
trepartssamtalen kunnat kompletteras med daglig återkoppling och närvarokontroll. Under pandemin 
har det varit svårt att få handledarna att gå Skolverkets handledarutbildning, men är något som vi 
fortsätter att uppmana till då det påverkar kvaliteten i utbildningen. På grund av pandemin har det 
varit svårt att få till programråd. Varje yrkeslärare har ansvar för att ha programråd minst en gång per 
år. Detta år har skolan genomfört ett gemensamt digitalt programråd för samtliga program.   
 
 
Utvärdering av APL 

I elevenkäten i januari uttryckte 80 % av eleverna att de är nöjda med sin APL vilket är en förbättring 
med 7 procentenheter. 78 % kände sig trygga vilket ligger i linje med föregående års resultat och 72 % 
ansåg att deras handledare kunde ge dem tydliga instruktioner, vilket är ett något sämre resultat än 
föregående år då 75 % av eleverna ansåg att de fick tydliga instruktioner. Detta skulle kunna vara en 
effekt av pandemin som inneburit vissa svårigheter att få APL-platser för eleverna på framför allt el- 
och energiprogrammet. I de fall eleverna inte fått möjlighet att komma ut på en arbetsplats har 
yrkeslärarna tagit in grupper av elever till skolan som fått genomföra praktiska moment i våra 
verkstäder. Detta har uppfattats mycket positivt av eleverna och också säkert bidragit till att de i 
högre grad nått målen. På handels- och administrationsprogrammet har det tidvis varit svårt att få 
APL-platser till eleverna, men denna situation förbättrades under våren då eleverna i högre 
utsträckning fick möjlighet att komma ut på en arbetsplats och träna på olika moment de arbetat med 
i skolan.  
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En stor hjälp för att följa elevernas närvaro och lärande har varit användningen av det digitala 
verktyget Loop me. Med hjälp av verktyget har lärarna kunnat ha daglig kontakt med eleverna. De har 
fått ta del av bilder och beskrivningar på vad eleverna gjort på APL-platsen, de har kunnat ha dialog 
med både elever och handledare vilket bidragit till en god grund för bedömning av kunskaperna. För 
elevernas del har det också bidragit till en ökad delaktighet i sitt lärande och känsla av att det de gör 
på sin APL-plats känns meningsfullt och blir uppmärksammat av läraren även om hen inte är på plats 
på företaget.  

 
Slutsatser 

Vi kan konstatera att utmaningarna med APL varit extra stora detta läsår på grund av pandemin. 
Lärarna har visat ett stort engagemang och en vilja att försöka hitta lösningar till eleverna när de inte 
haft möjlighet att komma ut på APL, något som visar på en omsorg om eleverna och drivkraft för att 
de ska få en utbildning med hög kvalitet. Detta engagemang för eleverna är en styrka och tillgång som  
vi värnar mycket om. Den låga personalomsättningen är en av anledningarna till att eleverna lär 
känna lärarna och känner tillit och förtroende för dem. Förhoppningsvis kommer pandemin att avta 
och eleverna får bättre möjligheter att komma ut på APL kommande läsår. Samtidigt behöver vi  
säkerställa att vi kan ge skolförlagd APL under en kortare tid till de elever som behöver det, 
exempelvis när de behöver byta APL-plats mitt i terminen. Här behöver vi bli bättre dels på att 
förebygga att det händer men också hur det  arbetet ska organiseras och resurssättas när det sker.  
Vi kommer också att fortsätta utveckla användningen av Loop me då det visat sig vara 
framgångsfaktorer för att utveckla elevernas lärande och nå högre måluppfyllelse.  
 

Studie- och yrkesvägledning 
Organisering av studie- och yrkesvägledningen 
Studie- och yrkesvägledning tillhör det dagliga skolarbetet. Eleverna arbetar där med uppgifter som 
ökar deras förståelse och insyn i arbetslivets villkor och möjligheter. Genom studiebesök och 
framförallt genom det arbetsplatsförlagt lärande, APL, får eleverna viktiga erfarenheter om 
arbetsmarknaden inför deras studie- eller yrkesval . Studie- och yrkesvägledaren arbetar med att ge 
information på Schoolsoft om olika studievägar och det individuella valet. Studievägledaren ger även 
information genom individuella vägledningssamtal. Syftet med den individuella vägledningen är att 
den enskilde eleven ska bli medveten om sina egna unika förutsättningar och möjligheter för att 
därefter kunna göra de val och beslut som krävs för framtiden. En viktig arbetsuppgift för studie- och 
yrkesvägledaren är att bereda möjligheter för de elever som har problem med sin studiesituation. 
Efter utredande samtal kan man där använda sig av olika alternativa studiegångar. Det kan vara 
reducerat program, specialutformat program, förlängd utbildningstid, erbjudande av stödåtgärder, 
byte av studieväg med mera. Studie- och yrkesvägledaren har där ett samordnande ansvar för 
genomgång av studiesituationen, utformande av alternativ, planering samt uppföljningsansvar. 
Detta läsår har vi haft en studie- och yrkesvägledare anställd på 20 %, dvs en dag i veckan. Fokus för 
hennes arbete har varit att vägleda och stötta eleverna genom vägledningssamtal individuellt eller i 
grupp samt arbeta att stötta personalen i deras mer generella studie- och vägledningsuppdrag.  
 
Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen 
Under läsåret har eleverna fått besvara frågan om hur nöjda de är med studie- och yrkesvägledningen 
på skolan. I år svarade 77 % att de var nöjda, vilket är en förbättring med 8 procentenheter sedan 
föregående läsår. Under året har vi fortsatt att arbeta med studie- och yrkesvägledningen som hela 
skolans ansvar. Vårt mål som vi satte förra läsåret var ett ökat samarbete mellan lärarna och studie- 
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och yrkesvägledaren, göra gemensamma aktiviteter med eleverna samt utbilda personalen inom 
studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar och i undervisningen.  
 
Ett exempel på hur vi arbetat med detta i år är genom ett upplägg där mentor på mentorstider utfört 
aktiviteter med inriktning på studie- och yrkesvägledning. Upplägget för mentorstiderna har byggts 
upp av studie- och yrkesvägledaren samt försteläraren och har haft vägledningsperspektiven som 
utgångspunkt. Studie- och yrkesvägledningen har även i undervisningen som tidigare år inneburit att 
lärarna på egen hand delat med sig av egna erfarenheter samt pratat om yrken och elevernas 
erfarenheter från sina APL platser. 
 
Eleverna får möta företrädare från arbetslivet genom sin APL/lärlingstid och innan restriktioner 
infördes pga pandemin även genom studiebesök. Företrädare från utbildningsväsendet får elever som 
vill möta genom att delta i Saco-mässan samt tills viss del innan covid-restriktionerna, genom 
studiebesök. Under detta läsår har studiebesöken varit nästan helt inställda och det finns önskemål 
från eleverna om fler besök. 
 

 
Slutsatser 

Studie- och yrkesvägledningen har fungerat bra detta läsår, men har påverkats av pandemin då 
eleverna under långa tider inte befunnit sig på skolan. De har dock alltid haft möjlighet att kontakta 
studie- och yrkesvägledaren för digitala samtal. En styrka har varit att många i personalen besitter 
stora kunskaper inom utbildning och arbetsmarknad samt har branschkunskap och nätverk som de 
delar med sina elever. Detta skulle kunna bli ännu bättre om lärarna fick möjlighet att arbeta mer 
programöverskridande.  Ytterligare en styrka har varit arbetet med studie- och yrkesvägledning på 
mentorstiden. Det har medfört en ökad kunskap hos personalen kring arbetet med studie- och 
yrkesvägledning. Samtidigt har det inneburit att viktig lektionstid har kunnat användas till 
undervisning istället för studie- och yrkesvägledning. Detta är något som vi skulle behöva arbeta mer 
med och lägga in fler tillfällen för mer kontinuerligt i alla årskurser. Ett annat utvecklingsområde är att 
bättre integrera studie- och yrkesvägledningen i undervisningen samt ge personalen mer kunskap och 
verktyg för att bedriva sitt mer generella vägledningsuppdrag.  
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
 
 
Vi kan se att vi är på rätt väg. Trots utmaningar i och med pandemin har vi lyckats höja 
examensgraden. Eleverna trivs bättre, är tryggare och allt fler elever är nöjda med sin skola och vill 
rekommendera den. Detta är vi givetvis väldigt stolta över, men inget vi slår oss till ro med. Allt kan bli 
bättre. Det kommande läsåret kommer vi i vårt fortsatta utvecklingsarbete att dra nytta av de styrkor 
vi har. Bland annat personalens engagemang och omsorg om att eleverna ska lyckas liksom en vilja att 
utveckla skolan och sig själva.  
 
Utifrån vad som framkommit i vår analys av verksamheten och vårt arbete under läsåret kommer vi 
framför allt att fokusera på att få elevhälsans arbete att fungera på ett sätt som stödjer lärares och 
elevers arbete. Dessutom kommer vi också att arbeta med att stärka ledarskapet, i klassrummet och i 
korridorer och andra utrymmen. Ett tydligt ledarskap skapar trygghet för elever, vilket är en av de 
grundläggande förutsättningarna för att kunna lära. Schemat är också ett fokusområde där vi kommer 
att se till att eleverna får ett sammanhållet schema utan större håltimmar eller några schemakrockar. 
Fokus på att se till att våra introduktionselever får goda förutsättningar för sina studier är också ett 
angeläget utvecklingsområde kommande läsår. Generellt fungerar skolan väl, men vi kommer även 
fortsättningsvis att arbeta för att vässa vår organisation, våra strukturer, rutiner och arbetssätt för att 
ge eleverna de bästa förutsättningar att nål sina mål.  
 
Hur vi kommer att göra detta framgår av arbetsplanen för läsåret 2021/2022.   
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6. Grundfakta 

Om Praktiska  
Huvudman för Praktiska Gymnasiet Märsta är Praktiska Sverige AB, som är en del av AcadeMedia.  
Praktiska Gymnasiet Märsta 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 Märsta 
 
Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 4 6 3 

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 4 8 9 

El- och energiprogrammet El- och energiteknik 13 15 11 

Handels- och 
administrationsprgrammet 

Handel och administration 0 10 5 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val (IMV) BA, BF, EE, HA 4 8 2 

Yrkesintroduktion (IMY) BA, BF, HA 4 4 4 

 
 

●      Socioekonomisk bakgrund* 
 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 26% 26% 48% 

2020/2021 26% 26% 51% 

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

På skolan arbetar 7 yrkeslärare och 4 lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Av de 7 yrkeslärarna är 4 
icke-legitimerade. Samtliga gg-lärare är legitimerade för den undervisning de bedriver. Elevhälsan 
består av en kurator, en specialpedagog (under utbildning) samt en skolsköterska. Tillgång till 
skolläkare och skolpsykolog finns via Academedia och anlitas utifrån behov. De deltar också på 
elevhälsomötena vid några tillfällen under läsåret. Tillgången till elevhälsans kompetenser har detta 
läsår varit otillräckligt för de behov som funnits.   
 
 
 Organisation och arbetsformer   

Skolan leds av en rektor. Försteläraren samt en yrkeslärare med god kännedom om skolan ger rektor 
stöd vid behov då rektor endast varit på skolan i tre månader. Rektor och förstelärare möts 
kontinuerligt för att diskutera skolans utvecklingsområden och förbereda innehåll och upplägg för 
möten med lärarna. Regelbundna möten finns för såväl arbetsorganisationen som för att driva 
utvecklingsarbete i enlighet med arbetsplanen.  
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7. Resultatbilagor  
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Märsta



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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