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1. Ledare - Rektor har ordet 
Läsåret 2020/2021 
Läsåret 2020/21 har präglats av pandemi och Covid-19. Det har inneburit stora omställningar och mycket 
flexibilitet. Under det gångna läsåret har vi regelbundet haft avstämningar och anpassat oss till såväl 
Smittskydd Stockholm som Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt Nacka Kommuns och Academedias policyer 
och riktlinjer. Avvägningar har gjorts med avseende på trängsel och risken för smittspridning samt pedagogiska 
för- och nackdelar. Detta har inneburit att vi genomfört många schemaändringar och förändringar, men alltid 
behållit fokus på att säkerställa så god kvalitet som möjligt och hög måluppfyllelse. 

Organisatoriskt har vi utökat antalet förstelärare, från 3 till 6, och därmed har vi kunnat säkerställa att vi har 2 
förstelärare i varje arbetslag. Vi har dessutom fördelat dessa med att vara 3 st yrkeslärare och 3 GG-lärare. Vi 
har även omorganiserat skolledningen och utökat antalet biträdande rektorer, från 2 till 3. 

Förstelärarna har under året haft ansvar för tre olika områden; 

1. Analysseminarierna, dessa har förstelärarna planerat och varit ledare för. 
2. Processgrupperna, vi har i år haft tre processgrupper, PEDAGOGISKT LEDARSKAP, PEDAGOGISKT 

SAMARBETE samt LEKTIONSSTRUKTUR/PEDAGOGISK UTVECKLING. Dessa processgrupper har 
förstelärarna varit ledare för och grupperna har träffats ca 1 gång/månad. 

3. Eget ansvarsområde. Detta har tex varit Internationalisering, språkutvecklande arbetssätt, inkludering, 
trygghets- och värdegrundsarbete och apl-utveckling. 

De biträdande rektorerna har haft olika ansvarsområden, såsom EHT, administration och 
brandskydd/arbetsmiljö-kontroller och kvalitetsarbete, samt att två av dem även har viss undervisning. 

Skolans lokaler har under året både utökats med en entrée, men också fått ny inredning. Föregående läsår 
avslutades med att vi målade i princip hela skolan och nya möbler och elevskåp köptes in inför skolstart. Vidare 
har vi satt in ett elektroniskt låssystem som ett skalskydd till skolan. 

Vi har även detta år satsat mycket på att utveckla våra verkstäder, med nya verktyg och maskiner. Under 
vårterminen har vi nu även uppgraderat våra frisörsalonger och byggt en barberarsalong. 

De resultat vi uppnått detta år är vi stolta över, men fortfarande inte helt nöjda. Skolan har förbättrats och vi 
har  fått höga resultat på samtliga enkäter under året, våra elever känner sig trygga, sedda och nöjda med 
undervisningen och skolan som helhet. Vi har även förbättrat måluppfyllelsen, närvaron och studieron på 
skolan, samt att vi för 8:e året i rad har över 93% av eleverna som går direkt till jobb efter avslutad skolgång. 
Det är siffror vi är extremt stolta över, och det bästa måttet på att vi lyckas. Yrkesprogrammen ska leda till 
arbete och Yrkesintroduktion har som mål att eleven ska bli anställningsbar, vilket vi alltså lyckats med. 

Nytt för i år har varit att vi arbetat med analysseminarier, 4 st, löpande under året. Dessa seminarier har 
bidragit till att vi fokuserat på våra utvecklingsområden samtidigt som vi löpande kunnat analysera enkäter och 
resultat i syfte att snabbt kunna ställa om och förändra organisation eller arbetsformer för att få ökad 
måluppfyllelse och högre examensgrad. Det har således varit ett mycket bra verktyg för att nå högre mål. 

Våra stora utmaningar framöver blir dels att fortsätta anpassa oss till och utveckla eventuell fjärrundervisning 
dels att arbeta vidare med värdegrundsarbetet, språkutvecklande arbetssätt samt det specialpedagogiska 
arbetet för att lyckas med alla elever. 

 

  



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 

• 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 
Under läsåret 20/21 har ett flertal gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar genomförts. I 
syfte att utveckla kvaliteten följs detta upp kontinuerligt under året samt vid  läsårets slut. Genom att eleverna 
får besvara enkäter, kring sin utbildning och sin skola regelbundet, görs de delaktiga i arbetet. Skolans 
arbetsplan, resultat från utskickade enkäter, resultat från nationella prov och undervisningsutvärderingar ligger 
till grund för skolans utvecklingsarbete. Under året har fyra analysseminarium ägt rum ledda av rektor och 
arbetslagsledare/ förstelärare. Under andra delen av juni sammanställs en kvalitetsrapport. Utifrån resultatet 
av framarbetad kvalitetsrapport utformas en arbetsplan med syfte att öka måluppfyllelsen under kommande 
år.  

  



3. Resultatredovisning 
 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  

 

 

Examensgraden har ökat till 86% vt 2021, vilket kan  jämföras med 70% examensgrad under vt- 2020.  Även 
GBP (genomsnittligt betygspoäng) har ökat under läsåret. Föregående läsår låg GBP på 11.7 och för läsåret 
20/21 ligger GBP på  13.0. Ökningen av såväl examensgrad som GBP ser vi självklart som positiv och kan 
härledas till  en rad olika faktorer. En förklaring kan vara att delar av elevgruppen kan ha gynnats av 
fjärrundervisning, exempelvis elever med frånvaroproblematik eller koncentrationssvårigheter. 
Enligt  undervisningsutvärdering 20/21 känner sig  92% av eleverna trygga på skolan ( 85%, föregående 
år),  88% av eleverna upplever att de får studiero (79% föregående år), 87% av eleverna anger att de är nöjda 
med den undervisning som de får på skolan (77% föregående år). Detta sammantaget gynnar kunskapsinlärning 
vilket kan resultera i högre måluppfyllelse.   

   

 

Andelen flickor som tog  examen på Nacka Praktiska  var under läsåret 20/21  89%, motsvarande siffra för 
pojkar låg på  84%.  Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten var det år 2020 en högre andel flickor som tog 
examen jämfört med antalet pojkar.  Av flickorna tog 75% examen inom fyra år, vilket kan jämföras med att 
68% av pojkarna tog examen inom samma tidsperiod. Vi kan med andra ord se att det även på nationell nivå 
finns en tendens att fler flickor tar examen jämfört med antalet pojkar.   



  

 Andel behöriga till högskola och universitet läsåret 2020/2021 

BA 0,0% 

EE 0,0% 

FT 16,7% 

HA 12,5% 

HT 25% 

HV 20% 

VF 0,0% 

VO 0,0% 

Totalt PA Nacka 10,9% 

20/21 har 10.9% av eleverna grundläggande behörighet till högskola efter avslutad utbildning på Praktiska 
Nacka.  

Andelen elever som fått anställning direkt efter att de slutar skolan uppgick till 94.2%. En viktig anledning till att 
eleverna i så hög grad fått anställning direkt efter att de slutar skolan är det  arbetsplatsförlagda lärandet (apl) 
som har stor betydelse när det gäller att ge utbildningen verklighetsförankring och att  göra eleverna 
anställningsbara.  

Samtliga elever  

 



Betygsfördelningen har under läsåret förändrats något då fler elever klarar kurser på E-nivå vilket vi ser som 
positivt. Andelen av betyget F minskar och andelen av betyget E ökar i motsvarande grad. Andel högre betyg 
ligger kvar på liknande nivå som tidigare år. Att andelen F minskar tolkar vi som att  de åtgärder vi satt in under 
framförallt vårterminen, med flertalet omprovskvällar, en heldag för omprov och kursprövningar samt en 
satsning på extra stöd under vårterminen, givit resultat. Dessutom har eleverna i sina enkätsvar svarat att de 
trivs bra, har god studiero och att de känner sig trygga på skolan. Även detta kan vara orsaken till ökad 
måluppfyllelse.  

Både flickor och pojkar når högre måluppfyllelse i kurserna då andelen F minskat i båda grupperna.  

Elever på introduktionsprogram 

 

Högre andel elever inskrivna på introduktionsprogram har under året klarat av att nå minst E i de kurser de 
läser. Vi kan se en minskning med 9 procentandelar i antal F från föregående års mätning där 36% av eleverna 
fick F i någon kurs jämfört med årets 27%.  Andelen E har ökat i samma utsträckning. De högre betygsstegen 
ligger kvar på samma nivå som under föregående år. Även i denna grupp har fler elever, oavsett kön, högre 
måluppfyllelse än under tidigare år vilket visat sig i den högre andelen E i betyg.  

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 

 

 



Resultatet från elevenkäten (januari 2021) visar att 87% av eleverna på skolan anser att eleverna behandlar 
varandra väl. Jämfört med året före är detta en ökning då motsvarande siffran då  var 78%.  

I samma undersökning visar det sig att andelen elever som upplever att de känner sig trygga på skolan har ökat 
från 85% till 92% vt -21..  

  



4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
Undervisning – kunskaper och värden 
Organisering av undervisningen 

Skolan är organiserad i tre arbetslag där varje arbetslag består av lärare både inom gymnasiegemensamma 
kurser, GG kurser, och lärare inom yrkeskurser. Dessa arbetslag leds av två förstelärare vardera vilka också har 
rollen som arbetslagsledare. Varje arbetslags förstelärare leder de arbetslagsmöten som schemalagts veckovis. 
Under året har tre processgrupper bildats i syfte att utveckla verksamheten och öka kvaliteten på skolan, även 
dessa ledda av skolans förstelärare. Processgrupperna har arbetat med följande fokusområden: 

• Lektionsstruktur- pedagogisk utveckling 
• Pedagogiskt samarbete  
• Pedagogiskt ledarskap 

Grupperna har identifierat dessa utvecklingsområden och arbetat med följande under läsåret: 

• Förbättra arbetsron i klassrummen 
• Stärka lärarna i sin yrkesroll 
• Arbeta vidare med tydlighet och likvärdighet i både undervisningssituationen (lektionsstruktur) och 

inom bedömning och betyg.  
• Öka samarbetet mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen  
• Förbättra kontakt mellan skola, handledare och elev under APL 
• Vidareutveckla det förebyggande arbetet kring trivsel och trygghet 
• Se över schemastruktur för omläsningskurser 

Processgrupperna har under året träffats ca en ggr/månad.  Denna struktur skapar förutsättningar för ökat 
samarbete och samverkan lärare emellan vilket syftar till elev- och skolutveckling. 

Schemastrukturen för året har i språk, svenska och engelska samt i Matematik 1a legat parallellt på schemat. 
Det vill säga, de elever som läser nationellt program (gymnasiekurser) och de som läser IMY (grundskolekurser) 
läser samma ämne på samma schemaposition. Detta har möjliggjort samplanering och samarbete berörda 
lärare emellan. Detta har också ökat flexibiliteten då det möjliggör att elever lättare kan flyttas, tillfälligt eller 
för en längre tid, mellan grupper om lärarna anser att det gynnar elevens lärande.  

Yrkeslärare har under året haft minst en heldag/vecka för att ha möjlighet till anskaffning av APL-platser samt 
att hålla kontakt med desamma under året. Detta möjliggör för lärarna att upprätthålla en regelbunden 
kontakt med de APL-platser skolan samarbetar med. Förutom detta har ytterligare planeringstid avsatts i 
respektive lärares schema. Då eleverna har APL mellan 2-4 dagar, beroende på årskurs, i veckan har lärarna 
gott om tid att undervisa de elever som för dagen befinner sig på skolan och har sina schemalagda 
yrkeslektioner.  

Fjärrundervisning 
 
Skolåret 2020/2021 har präglats av pågående pandemi- Covid 19. Under året har skolan anpassat sig efter råd- 
och rekommendationer från såväl Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Nacka kommun samt 
huvudman (Academedias riktlinjer och policys). Det har inneburit att skolans ledningsgrupp varit tvungen att 
vara flexibel och fått omfördela tid mellan när- respektive fjärrundervisning under året. Eleverna har fortsatt 
varit ute på sin APL i normal omfattning. För övriga skolämnen har yrkeskurser prioriterats i skolans lokaler 
med så kallad närundervisning. Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen har delvis skett med hjälp av 
fjärrundervisning via Meet. Fjärrundervisningen har varit lärarledd och följt ordinarie schemastruktur. Elever 
som haft behov av extra anpassningar eller särskilt stöd har erbjudits plats i skolans fjärrstudio, vilken har 
bemannats av två lärare dagligen.    
  



Utvärdering av undervisningen  

Undervisningen på Praktiska Nacka bedrivs på ett strukturerat och målinriktad sätt. Det framgår av lärarnas 
planeringar och utvärderingar för läsåret. Vidare syns det i undervisningsutvärderingarna (UU) som eleverna 
genomfört under året. I UU svarar 75% av eleverna att det bedrivs en god utbildning på skolan. Annat som 
tyder på att undervisningen leder åt rätt håll är att examensgraden och betygsgenomsnittet har ökat under 
året. Det behov av ledning och stimulans som eleverna skall erbjudas på skolan bemöter lärarna väl. I UU 
framgår att 83 % av eleverna upplever att lärarna ger dem bra hjälp i arbetet samt att 81 % av eleverna 
upplever att de stimuleras till att lära sig mer. De siffrorna är högre jämfört med föregående år. Samtidigt är 
det 5 % av eleverna som upplever att de helt saknar ledning och stimulans. 
 
På skolan arbetar lärarna med extra anpassningar för de elever som behöver.  Elevhälsoteamet (EHT) 
informerar samtliga lärare om de anpassningar som krävs. Det görs främst genom generella anpassningar för 
hela gruppen men även på individuell nivå. Undervisningen följer en lektionsstruktur där tid, innehåll och syfte 
framgår tydligt. Utöver det har skolan ett aktivt elevhälsoteam  som träffas en gång per vecka för att följa upp 
elever i behov av stöd. Det åligger också  respektive mentor att följa upp sina elevers behov av stöd och 
anpassningar. I UU framgår att ca 90% av eleverna upplever att de får de extra anpassningar de behöver vilket 
får tolkas som att de allra flesta elever upplever att detta arbete fungerar tillfredsställande på skolan. 
Glädjande i dessa siffror är också att flickorna upplever att de i högre utsträckning än tidigare fått det stöd de 
behöver.  
 
Studieron på skolan är god enligt både Likabehandlings- och värdegrundskartläggningen (LOV) och UU, se 
resultatbilagan.  I LOV svarar 89 % av eleverna att studieron är god och i UU svarar 82% att studieron är god. 
Det ska jämföras med siffrorna från tidigare år där 79% av eleverna i LOV-enkäten för 2020 och 51 % av elever i 
dito för 2019 ansåg att studieron var tillfredsställande. De siffrorna visar vi är på rätt spår, samtidigt påverkas 
siffrorna av att en inte oväsentlig del av undervisningen bedrivits på fjärr där studieron är lättare att 
upprätthålla.       
 
Eleverna på skolan upplever i relativt hög grad att de har inflytande över undervisning och arbetssätt. I UU 
svarar 78% av eleverna att de tycker att lärarna är bra på att få eleverna att vara med och påverka arbetssätt. 
Vidare framgår det i t.ex. lärarnas utvärderingar att de arbetar aktivt med att eleverna ska ha inflytande över 
undervisningen. Framförallt framkommer att val av arbetssätt och examinationsformer är något som många 
lärare ger eleverna inflytande över.  
 
Infärgning av examensmål samt hur det program som eleven går på påverkar undervisningen är en fråga vi 
arbetat med under året. I arbetsplanen för året har vi lagt upp riktlinjer för hur detta arbete ska bedrivas 
genom att vi t.ex. haft en processgrupp som arbetat löpande under året med denna fråga. Konkreta exempel 
på hur vi infärgat program/examensmål i undervisningen är att uppgifter i ämnen som svenska, engelska, 
samhällskunskap haft enskilda uppgifter kopplade till elever på de olika programmen. Andra exempel på detta 
är att matematiklärarna anpassat uppgifter till respektive yrke samt även deltagit på yrkeslektioner. I 
naturkunskap har eleverna också fått uppgifter kopplat till sitt yrke under temat miljöpåverkan. För elever med 
behov av stöd med språket har det även bedrivits “yrkessvenska” som syftat till att ge eleverna ett fungerande 
fackspråk. Sedan är detta ett område där vi ser en stor förbättringspotential och ett led i det är de nya 
ämnesplanerna som träder i kraft 1 juli 2021 då de tydligare kopplat undervisningen i engelska, matematik och 
moderna språk till examensmålen för respektive yrke. Ytterligare förändringar som är på gång inför läsåret 
2021-2022 är att vi nu under slutet av detta läsår börjat planera för gemensamma moment. Ett sådant exempel 
är frågor om arbetsmarknaden som kommer att samköras mellan samhällskunskapen (m.fl) och yrkesämnena.  
 
Frågor om skolans värdegrundsuppdrag är viktiga för oss. Det synliggörs genom att skolans elevhälsoteam har 
startat  ett arbete med att lyfta värdegrundsfrågor, vilket bottnade i tidigare års LOV-enkäter. Utöver det är 
värdegrundsuppdraget något som ska genomsyra undervisningen på skolan och det görs genom att vi lyfter 
frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i undervisningen, framförallt i ämnet samhällskunskap men 
även i andra kurser. Det görs också genom att vi hade en temavecka kring hållbarhet där frågor om miljö och 
hållbar utveckling behandlats. Utöver det bedrivs undervisningen i engelska utifrån ett grundperspektiv om 
representation samt att frågor sexuella och reproduktiva rättigheter lyfts i ämnet naturkunskap där också 
frågor om samtycke och liknande haft en central plats i sexualundervisningen. En annan viktig del i 



värdegrundsuppdraget är hur undervisningen struktureras och vilka val av arbetssätt som görs. Här ser vi i 
lärarutvärderingarna att många lärare försöker att anpassa arbetssätt så att så många som möjligt ska få 
komma till tals genom t.ex. gruppdiskussioner i mindre grupper där det kan vara lättare att våga säga sin 
mening. Ett dilemma under året har dock varit att en stor del av den gymnasiegemensamma undervisningen 
bedrivits på fjärr vilket eventuellt försvårat för vissa att våga diskutera öppet kring svåra och känsliga frågor. 
Det har dock blivit bättre i takt med förbättrade möjligheter att dela in eleverna i mindre grupper digitalt under 
lärarinseende. Annat som gjorts under året för att arbeta med detta har varit en föreläsning för personalen av 
skolpsykolog Pernilla Berggren. Det har också tagits fram nya ordningsregler tillsammans med skolans elevråd 
och löpande fört diskussioner i klassrum och på mentorstid kring värdegrundsfrågor.  
 
I LOV-enkäten framkommer att den väg vi börjat vandra på leder oss framåt. I den framkommer att 87% av 
eleverna anser att relationerna elev till elev präglas av respekt och förståelse. Siffrorna för pojkar (88%) och 
flickor (86%) är jämbördiga vilket är glädjande då tidigare års siffror visat att flickor i högre utsträckning upplevt 
detta som ett problem. Även de generella siffrorna ser bättre ut i år jämför med tidigare då 78% av eleverna i 
LOV-enkäten 2020 samt 61% i dito för för 2019 upplevde att relationerna på skolan präglades av respekt och 
förståelse. Andra exempel på att vi är på rätt spår i dessa frågor är andelen elever som trivs på skolan och som 
kan rekommendera den till andra har stigit. I år kan 85% av eleverna rekommendera sin skola till andra vilket 
ska jämföras med 70% 2020 och 42% 2019. I år menar 89% av eleverna att de trivs på skolan vilket ska jämföras 
med 77% 2020 och 56% 2019.  

Slutsatser 

Slutsatsen är att utvecklingen av undervisningen pekar åt rätt håll. Det råder god studiero och det aktiva 
värdegrundsarbetet ser ut att ge positivt resultat. Ett område som behöver utvecklas är det som framkommer i 
UU om kvalitén på utbildningen där 75% av eleverna anser att kvalitén är god. Det är siffror som bör förbättras 
till nästkommande läsår och  förhoppningen är att möjliggöra detta så snart närundervisning  sker på plats i 
skolan igen. En annan ambition  är att fortsätta arbeta med att infärga program- och examensmål i större 
utsträckning, då slutsatsen är att detta är gynnsamt för våra elever och höjer kvalitén på undervisningen.     

 
Introduktionsprogram (IM) 
Organisering av introduktionsprogram 

Elever som inte har nått minst E i något ämne från grundskolan kan gå ett introduktionsprogram på skolan. Det 
kan vara elever som har någon enstaka kurs kvar eller elever som saknar samtliga betyg på en godkänd nivå. 

Under läsåret 20/21 har grundskolekurser och nationella kurser schemalagts parallellt för att gynna eleverna. 
Det möjliggör för elever att läsa ett ämne på grundskolenivå och en annan på nationell nivå. Dessutom ökar det 
flexibiliteten i att elever kan gå över till nationell nivå när eleven uppnått kunskapskraven för kursen på 
grundskolenivå. För att eleven skall få en rimlig möjlighet att klara av den nationella kursen är det önskvärt att 
detta byte sker så snart det är möjligt. 

Vid läsårsstart genomförs diagnostest i aktuellt grundskoleämne för att ge en överblick över på vilken nivå 
eleverna ligger i sina kunskaper. Dessutom genomförs introduktionssamtal för att ytterligare bekräfta bilden av 
var eleven befinner sig. Detta ger lärarna en bra grund att stå på i sin planering för respektive grundskolekurs 
och för SYV att göra en realistisk studieplan för respektive elev.  

Utvärdering av introduktionsprogram 

Till denna grupp elever hör olika kategorier. På programmet finns elever som tidigare gått i grundskolan i 
Sverige men som av olika anledningar inte klarat av sina grundskolestudier på en godkänd nivå. Hit hör också 
de elever som kommit senare till Sverige och därmed önskar tillgodogöra sig grundskolekunskaper på kort tid 
för att ha möjlighet att därefter genomföra studier på gymnasienivå. Dessa elever har mycket olika studievana, 
de som har gått i skolan i sitt hemland och de som gjort detta i mindre omfattning eller inte alls. Utbildningens 
syfte är att eleverna ska bli nationella och/eller anställningsbara. Detta syfte nås genom att individanpassa 



undervisningen och detta i dialog med elev, vårdnadshavare och lärare. Vid introduktionssamtal samt 
genomgående under året, upplever lärarna trots beskrivna åtgärder, att eleverna har svårt att förstå syfte och 
mål med att läsa vid ett Introduktionsprogram. Lärarna som undervisar på introduktionsprogrammet är 
legitimerade för de grundskolekurser de undervisar i. Praktiken är en viktig del av elevernas utbildning, då det 
är utvecklande och är en väg in i anställning.  

Även för IM eleverna har resultaten förbättrats detta läsår, 73 % av eleverna uppnådde godkänt betyg jmf m 
64%  år 2020, vilket framgår i betygsfördelningen för satta betyg 2020/2021. En viktig förklaring till det 
förbättrade resultatet är det diagnostest som sker i början av läsåret som förtydligar för både elev och lärare 
hur eleven ligger till.  Resultatet från diagnostestet ger läraren  en möjlighet att anpassa undervisningen för de 
individer som läser kursen. Dessutom verkar delar av elevgruppen gynnats av fjärrundervisning. Många som 
läser vid ett Introduktionsprogram har, som tidigare nämnts, haft svårt i skolan av olika skäl. Ett skäl kan vara 
psykisk ohälsa och eller hemmasittarproblematik. I dessa fall kan en lugn, trygg skolmiljö gynna lärandet. Vid 
fjärrstudier har de lärarens stöd samtidigt som de kan sitta i en bekant hemmiljö vilket kan vara en förklaring 
till varför resultaten ökat. 
  
Andra förklaringar till ökat antal E i betyg kan vara att eleverna under året har haft fler tillfällen för att skriva 
omprov och den nya schemapositionen där eleverna läser grundskolekurs parallellt med de som läser 
gymnasiekurs vilket inte påverkas av eventuell APL.  
 
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 

Slutsatsen är att undervisningen på IM-programmet har fungerat väl under läsåret, vilket vi ser i den ökade 
andelen godkända betyg.   

Det finns dock ett behov av att tydliggöra för eleverna vad IM-programmet innebär och hur det kan leda till en 
examen. SYV kan tillsammans med undervisande lärare och elevernas mentor arbeta fram verktyg och former 
för hur eleverna skall få en större förståelse för vad ett Introduktionsprogram är och vad syftet är. 
 
Bedömning och betygsättning 
 

Organisering av bedömning och betygsättning 
Skolans organisation, i form av blandade arbetslag, möjliggör diskussion och erfarenhetsutbyte vad gäller 
bedömning och betygssättning, kollegor emellan, under hela läsåret. Det gäller såväl mellan lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen och lärare inom yrkesämnen men också mellan mer erfarna och mindre erfarna 
kollegor. Inför betygssättning parades behöriga erfarna lärare ihop med mindre erfarna lärare för att 
tillsammans bedöma enskilda elevers kunskaper och för att därefter gemensamt jämföra elevernas kunskaper 
med de kunskapskrav som finns för avslutade kurser.  
För att säkerställa elevers lärande under APL har yrkeslärare under året haft regelbunden kontakt med 
handledare på APL-platser. Här finns möjlighet för läraren att informera om kursmål, ta del av vad eleven lärt 
sig och hur eleven har utvecklats i relation till kunskapskrav för aktuella kurser. Eleven har under sin tid på APL-
platsen i uppdrag att dokumentera vilka arbetsuppgifter denne har fått genomföra och också att självskatta sin 
insats. Lärarens kommunikation med handledare i kombination med elevens dokumentation samt prestation 
under lektionstid ger läraren en tydlig bild av elevens kunskaper och kan göra en rättssäker bedömning av 
desamma.  



En stor del av undervisningen i de gymnasiegemensamma kurserna har under läsåret 20/21 bedrivits som 
fjärrundervisning via Meet. Det har inneburit att det i de gymnasiegemensamma kurserna inte genomförts 
några nationella prov och färre skriftliga prov på plats i skolan. Sammantaget får man anse att det i vissa fall 
kan vara något svårare att kvalitetssäkra betygsättningen då undervisningen inte sker på plats i skolan.  

Utvärdering av bedömning och betygsättning  
I  UU 2020/2021  framgår det att 81 % av eleverna ansåg att de under vårterminen 2021 fick möjlighet att visa 
sina kunskaper på olika sätt genom att läraren varierar sin undervisning. Motsvarande siffra för HT20 var 75 %, 
vilket med andra ord innebär en positiv utveckling. Eleverna fick i samma enkät svara på frågan om de tyckte 
att läraren gav dem bra information om hur de utvecklas i aktuell kurs. Resultat för VT21 var att 73 % ansåg att 
de fått bra information, motsvarande siffra för HT20 var 70 %, vilket innebär en ökning även i denna fråga. 
Eleverna går en lärlingsutbildning, vilket innebär att minst 50 % av undervisningen är förlagd till APL. Detta 
innebär att eleverna får visa sina kunskaper såväl praktiskt på sin APL som mer teoretiskt och självklart även 
praktiskt i skolan. I skolan får eleverna möjlighet att visa sina kunskaper såväl muntligt och skriftligt genom 
prov  inlämningsuppgifter samt lektionsuppgifter. Lärarna använder olika metoder för att försäkra sig om att de 
gör likvärdiga bedömningar, exempelvis Skolverkets bedömningsstöd samt sambedömning. När lärarna i slutet 
av aktuell kurs ska sätta betyg möjliggörs därmed en rättssäker bedömning. 

Eleverna har fortlöpande fått information om hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven genom formativ 
bedömning i Classroom och Schoolsoft samt  genom muntlig feedback i klassrummet och även under 
utvecklingssamtal. Eleverna erbjuds varje termin ett utvecklingssamtal där eleverna och vårdnadshavare får en 
samlad bild av elevens kunskapsutveckling. 

Nya lärare som inte är legitimerade blir erbjudna att gå den interna PIL-utbildningen där de bland annat får 
utbildning i betygssättning. Lärare, behöriga som obehöriga, har löpande sambedömt under året för att 
säkerställa elevens kunskaper för rättvis bedömning och slutligen betyg. 

  

 
Slutsatser  
I UU framgår det att eleverna anser att de får en varierad undervisning, vilket ger lärarna ett rättssäkert 
underlag för betygssättning. Genom att erfarna lärare har stöttat mindre erfarna lärare blir bedömning och 
betygssättning samstämmig.  
Som nämnts ovan anser 73% av eleverna att de fortlöpande får information om hur de ligger till i kursen (UU 
2020/2021). Detta innebär att 27 % av eleverna faktiskt inte anser att de får tillräckligt med information om hur 
de ligger till i sina kurser. Här finns det med andra ord potential till förbättring. Genom att ge elever och även 
vårdnadshavare tydligare information/utbildning om Schoolsoft i samband med skolstart  ser vi möjlighet att 
öka antalet elever som anser att de får tillräckligt med information om sin kunskapsutveckling. Ett förslag är att 
detta arbete också följs upp regelbundet under mentorstid för att säkerställa att eleverna följer sin 
kunskapsutveckling i Schoolsoft.  

 
Elevhälsoarbete 
Organisering av elevhälsoarbetet 

På Praktiska Gymnasiet i Nacka har rektor som är ytterst ansvarig för elevhälsoarbetet delegerat ansvaret för 
detta arbete till biträdande rektor som i sin tur ansvarar för ledning och samordning av elevhälsoteamet. 



Dessutom har denne ansvar för att elevers behov av stöd utreds och att åtgärder vidtas. I övrigt består 
elevhälsan av följande funktioner: 

 

Skolsköterska  
 
 

• Erbjuder alla elever ett hälsosamtal i årskurs 1 under första månaden vid Skolstart.  
• Ingår i skolans krisgrupp samt deltar i skolans arbetsmiljöarbete 
• Hjälper till med planering för elever med behov av särskilda insatser 
• Genomför samtal i grupp eller enskilt i olika hälsofrågor t.ex. kring samlevnad och droger 

 

Kurator  
 
 

• Ger råd och stöd till elever, föräldrar och lärare 
• Medverkar i krisgruppen 
• Arbetar med frågeställningar som rör studier, sociala och psykiska frågor, livsfrågor och familj   
• Arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på skolan 
• Genomför screeningssamtal med alla elever i årskurs 1 under första månaden vid skolstart  

 

Speciallärare 
 
 

• Vara en drivande part i arbetet med att uppmärksamma och identifiera elever i behov av särskilt stöd 
samt extra anpassningar 

• Vara ett stöd vid genomförandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.  
• Utveckla skolans lärmiljöer 
• Ge råd och stöd till ledning och pedagogisk personal samt vara en drivande part i frågor rörande 

skolans utveckling av det pedagogiska arbetet 
• Genomför screeningssamtal med alla elever i årskurs 1 under första månaden vid skolstart  

 
Specialpedagog 
 
 

• Vara en drivande part i arbetet med att uppmärksamma och identifiera elever i behov av särskilt stöd 
samt extra anpassningar 

• Vara ett stöd vid genomförandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.  
• Utveckla skolans lärmiljöer 
• Ge råd och stöd till ledning och pedagogisk personal samt vara en drivande part i frågor rörande 

skolans utveckling av det pedagogiska arbetet 
• Genomför screeningssamtal med alla elever i årskurs 1 under första månaden vid skolstart  

 

Skolpsykolog vid behov 
 
 

• Deltar inte i det vardagliga elevhälsoarbetet men deltar i EHT-möte minst en gång/termin 
• Kan vid behov delta i krisbearbetning och stödsamtal  
• Skolpsykolog genomför viss kompetensutveckling, kartläggning och bedömning av elever 

 



Skolläkaren vid behov 
 
 

• Arbetar för en god och säker skolhälsovård  
• Arbeta konsultativt i organisationen 

 

Studie- och yrkesvägledare 
 
 

• Motiverande samtal med elever kring val och studier 
• Prioriteringar av insatser 
• Studieplanering 
• Samordnar överlämningar 

 
All personal som arbetar på skolan skall arbeta för alla elevers bästa och därmed ha elevernas bästa i fokus. 
Elevhälsan arbetar aktivt med enskilda elevärenden, utredningar och kartläggningar. Arbetet sker på olika 
nivåer, individ- grupp- och organisationsnivå. Elevhälsoteamet (EHT) arbetar även övergripande för att elevers 
lärmiljö ska vara anpassad efter deras behov. EHT-teamet har olika professioner och fördelar därför  uppdrag 
för åtgärder på olika nivåer.  
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är en viktig del i elevhälsans dagliga arbete. För att uppnå bästa 
effekt är det viktigt att arbetet planeras, genomförs och utvärderas i samråd med skolans personal och elever.  
EHT teamet har under året arbetat aktivt med att söka upp elever som av någon anledning inte dykt upp i 
skolan eller loggat in på sina digitala lektioner under Covid -pandemin.  
Elevhälsoteamet har träffats regelbundet varje vecka. Under dessa möten har beslut fattats om insatser och 
utredningar, diskussioner om hur samverkan kan ske mellan olika parter samt även planering av hur arbetet 
framöver skall fortlöpa. Förutom denna stående EHT tid har mentorer bjudits in till drop in tider varje vecka för 
ärenden där mentor kan få råd eller handledning kring tänkbara åtgärder eller andra frågor hen önskar svar på 
angående sina mentorselever.   
 
Elevhälsans personal arbetar 4-5 dagar per vecka vilket gör dessa funktioner till en naturlig del av skolan och 
också av skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans elever har överlag god kännedom om vilka som är en del 
av elevhälsan och det finns en väl etablerad kontakt mellan eleverna och de som arbetar inom elevhälsan, 
vilket på ett naturligt sätt främjar kontinuerliga dialoger och ett gott förtroende, där elever på eget initiativ 
söker kontakt med elevhälsans personal då behov finns.  Över tid har behovet av en väl fungerande elevhälsa 
varit stort och under detta år har elevhälsan utökats med en speciallärare och vars  rutiner etablerats väl.  
 
Elevhälsoteamet arbetar aktivt med att få våra elever att känna sig trygga när de är på skolan. Skolans 
trygghetsgrupp arbetar med två olika fokus, ett akut för pågående trygghetsärenden och ett  med fokus på 
förebyggande och främjande arbete. Trygghetsgruppen träffas kontinuerligt för att arbeta samlat kring de 
ärenden som är aktuella och tack vare gruppens sammansättning finns god kännedom kring det som sker på 
skolan och aktuella situationer hanteras snabbt när behov uppstår.  
 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Läsåret  präglat av Covid 19-pandemin har påverkat situationen på skolan. En del av undervisningen har skett 
med fjärrundervisning via Meet med läraren uppkopplad enligt ordinarie schema. För vissa elever har detta 
studieupplägg varit positivt då dessa gynnats av att sitta i en ostörd miljö och därmed har kunnat koncentrera 
sig bättre under lektionstiden. 88% av eleverna har i UU svarat att de har god arbetsro i skolan. För andra 
elever har fjärrundervisning varit en större utmaning. Detta har visat sig hos bland annat elever med bristande 
motivation, vilka har haft svårt att hitta motivationen på distans. Sammantaget har dock studieresultaten gått 
upp under läsåret, jämfört med föregående läsår då en större del av undervisningen skett som 
närundervisning. Enligt Schoolsofts närvarorapportering har närvaron ökat något under detta läsår jämfört med 



föregående läsår från 64.8% (62.3) till årets 66.6% (72.1) (Siffror utan parentes är Schoolsoft analys medan 
siffror inom parentes är schoolsoft skolledarverktyg). En orsak till denna ökade närvaro kan vara elevhälsans 
aktiva arbete med att direkt kontakta elever vid frånvaro. Denna kontakt i kombination med trygghetsgruppens 
arbete kan också vara en del av att elevernas trygghet ökat på skolan. Arbetet med att öka elevernas närvaro 
på skolan behöver dock fortsätta framöver då frånvarande elever har svårt att tillgodogöra sig utbildningen. 

Samtliga kompetenser som skall ingå i ett elevhälsoteam har funnits tillgängliga på skolan såväl fysiskt som via 
Meet. Tjänstgöringsgrad i elevhälsan är också hög mellan 80% till 100 % vilket innebär god tillgänglighet av 
elevhälsan på skolan. Tillgången av specialpedagogiska insatser har inte varit tillräckliga, dels med anledning av 
att skolan under läsåret 20/21 endast haft en speciallärare på plats, vilket inte varit tillräckligt då skolan har en 
stor andel elever som är i behov av mycket stöd och hjälp.  
 
Elevhälsan har kontinuerligt arbetat med att stötta eleverna, till och med lite extra, under denna period då en 
stor del av utbildning skett som fjärrundervisning. All personal inom elevhälsan har under läsåret hjälpts åt att 
göra pedagogiska kartläggningar och uppföljningar av åtgärdsprogram. Samtliga i elevhälsan har arbetat med 
att stötta eleverna både på grupp- och individnivå. Från första april anställdes även en extra resurs i syfte att 
sitta individuellt med elever och hjälpa dem att nå målen mot en examen.  
 
Elevhälsan har samverkat med lärarna genom att dels ingå i skolans olika processgrupper och bidragit med sin 
kompetens men också funnits tillgängliga via EHT “drop in”. Elevhälsan har även skapat en digital pärm 
innefattande alla rutiner gällande anmälan till rektor, utredningar och utvärdering av åtgärdsprogram. Delar av 
elevhälsan ingår i skolans processgrupp “lektionsstruktur” som under läsåret bla.a tagit fram en lektionsmall för 
att skapa arbetsro, tydlighet, trygghet samt förutsägbara ramar i och med att samtliga lektioner blir uppbyggda 
på ett liknande sätt.  
 
Elevhälsan har under detta läsår arbetat med utvärdering av elevers frånvaro. I de flesta fall har elevhälsan 
gjort utredningarna och överlämnat uppföljningen till mentorerna. I vissa fall har elevhälsan även ansvarat för 
uppföljningen. Arbetet kring dessa utredningar har följts upp kontinuerligt i samband med EHT- möten med 
kontinuerlig återkoppling till ansvarig mentor.  
 
Nytt för detta läsår har varit att elevhälsan skapat en likabehandlingsgrupp som träffats en gång i veckan för att 
säkerställa att elevhälsans förebyggande och främjande arbete blir prioriterat. Elevhälsan har under läsåret 
20/21 arbetat med förebyggande och främjande insatser utifrån skolans likabehandlingsplan och de mål som 
satts. Insatserna har riktats mot att förbättra tryggheten på skolan, förbättra och förtydliga information till 
elever gällande skolans ordningsregler, öka eleverna självförtroende och självkänsla samt stärka gruppkänslan 
hos elever genom att belysa människors olika personligheter. Som en del av arbetet har skolan inkluderat 
skolpsykologen som hållit en föreläsning för personalen kring hur man kan stärka elevens självförtroende och 
självkänsla. 
 
Ovanstående insatser har lett till ökad trygghet där 92% av eleverna, enligt LOV-enkäten, känner sig trygga när 
de är i skolan. Motsvarande siffra föregående år var 85%. Dessutom visar enkätundersökningar att fler elever 
trivs på skolan, 89% (77% 2020),  att fler elever vill rekommendera skolan till nya elever, 85% (70% 2020) och 
ökad måluppfyllelse.  

Slutsatser  

Elevhälsans kontinuerliga arbete med att kontakta frånvarande elever har med stor sannolikhet haft positiv 
effekt på den övergripande närvaron under läsåret. Att elevhälsoteamet består av personal som dagligen 
befinner sig i skolan och interagerar med eleverna skapar en god grund för förtroende och möjliggör för EHT att 
aktivt verka för att förbättra elevernas situation på skolan. EHTs kontinuerliga elevkontakt och synlighet på 
skolan bidrar till en tryggare miljö för eleverna. Detta skapar goda förutsättningar för att elevhälsoarbetet kan 
hålla hög kvalitet.  Drop in tiderna hos EHT har till viss del utnyttjats av mentorerna under läsåret. Här finns 
utrymme för förbättring under kommande läsår, då ett utvecklat samarbete mellan mentorer och EHT bör 
kunna bidra till en positiv utveckling för elevernas utveckling och måluppfyllelse.   



Arbetet med att förmedla och implementera skolans värdegrund bör fortsätta även framöver. Så behöver 
också arbetet med att få eleverna att öka närvaron göra. 

 

Arbetsplatsförlagt lärande 
Organisering av APL 

Under läsåret har vår schemastruktur bidragit till att frigöra hela yrkesdagar, hela GG-dagar 
(gymnasiegemensamma ämnen) och obrutna APL-dagar. I åk 1 är alla elever ute på APL 2 dagar per vecka, i åk 
2 är eleverna på APL 3 dagar per vecka och i åk 3 har eleverna APL 4 dagar per vecka. 

Skolans yrkeslärare har gedigen erfarenhet av sitt yrke och den bransch de tidigare varit aktiva inom. De har 
under sin yrkesaktiva tid byggt upp ett kontaktnät vilket de i sin nuvarande yrkeslärar-roll nyttjar då dessa 
kontakter ger eleverna möjlighet till APL- platser. Rektor har frigjort tid på schemat för att lärarna skall ha 
möjlighet att, tillsammans med eleven, hitta en APL-plats som passar elevens kunskapsnivå och personlighet. 
APL- platserna skall också erbjuda eleverna möjlighet att lära utifrån de programmål, centrala innehåll och 
kunskapskrav som de olika kurserna kräver. Yrkesläraren har regelbunden kontakt och avstämningar med 
handledarna och eleverna på APL- platserna för att försäkra sig om att eleven får möjlighet att genomföra de 
moment de kommit överens om att eleven behöver få göra under sin APL. Handledaren har då också möjlighet 
att ställa frågor till yrkesläraren om något är oklart. Regelbunden kontakt med APL-platsen är av stor vikt för att 
lärare, elev och handledare skall kunna följa elevens utveckling. Yrkeslärare, elev och handledare har under 
året möts regelbundet i trepartssamtal, via Meet. Alla handledare erbjuds möjligheten att genomgå Skolverkets 
handledarutbildning för APL- handledare. Då skolans yrkeslärare behöver vara uppdaterad i vad branschen 
efterfrågar genomförs programråd 4 ggr/år. Under dessa programråd diskuteras branschens utveckling och vad 
skolan kan behöva göra för att bemöta dessa krav. Här diskuteras också vad branschen kan göra för att bidra till 
att eleverna får med sig den kunskap som krävs för att bli anställningsbara.  

Ett nytt kommunikations- och måluppfyllelsesverktyg, LoopMe, introducerades och implementerades under 
året.  Loop Me möter dock tyvärr inte de önskemål som finns hos varken lärare, elever eller APL platser. 

 

Utvärdering av APL 

Läsåret 2020/2021 har präglats av den pandemi, Covid- 19, som fortfarande råder och som till viss del påverkar 
även det arbetsplatsförlagda arbetet.  Det har under detta år varit något svårare än vanligt att få ut alla elever 
på praktikplatser av god kvalitet. Trots pandemin har skolans yrkeslärare lyckats erbjuda ca 90% av eleverna en 
APL-plats. 

 I utvärdering 2020/2021 Praktiska gymnasiet Nacka/undervisningsutvärdering framgår det att 87% av eleverna 
är nöjda med sin APL jämfört med  84% år 2020. I samma rapport framgår det att hela 89% anser att de får 
tydliga förklaringar och instruktioner av sin handledare jämfört med 83% föregående läsår.  I rapporten kan 
man även utläsa att eleverna upplever en ökad trygghet på sin APL-plats. I undervisningsutvärdering 2021 har 
89 % av eleverna svarat att de känner sig trygga på sin APL-plats, vilket är en tydlig ökning från förra året då 
79% svarade samma sak. 

Kvalitetssäkringen av APL-platserna har också försvårats som en konsekvens av den pågående Covid-19 
pandemin. Lärarna har inte kunnat besöka APL-platserna fysiskt och några program har även haft svårare att 
hitta APL-platser som uppfyller de krav som ställs för att eleverna ska nå sina kunskapsmål i respektive kurs. 
Rutinerna för trepartssamtal och bedömning har till övervägande del fungerat bra på distans via Meet, vilket är 
en lärdom att ta med inför kommande läsår. Det är bra att kunna kombinera fysiska besök på  APL-platserna 
med digitala möten, vilka är betydligt mer tidseffektivt för såväl lärare som handledare.  

Ett par elever har under kortare perioder inte kunnat vara på sin APL-plats av olika skäl. Dessa har istället haft 
yrkeslektioner på skolan under sina APL-dagar. Detta har lett till att de elever som hade yrkeslektioner 



hamnade i otakt med sina klasskompisar som var ute på APL.  En mer allvarlig konsekvens blev även att 
yrkeslärarna fått mindre tid till APL-anskaffning, eftersom de då varit schemalagda med undervisning utöver 
ordinarie schema. Tillgång och efterfrågan av APL-platser står inte i balans med varandra i anskaffningsledet 
och vi riskerar därför att ta de platser som dyker upp och vara nöjda med dessa, trots att det kanske finns 
möjlighet att faktiskt få fram platser där eleverna skulle utvecklas bättre mot målen. Många elever i åk 3 blir, 
efter de tagit studenten, anställda på sina APL-platser, vilket är positivt för eleverna. Dock innebär detta att vi 
kan bli av med dessa APL-platser då praktikplatser fylls med nyanställda och det kan ta ett par år innan vi får ut 
elever på dessa platser igen.  

51 st handledare har tagit möjligheten att gå den APL-handledarutbildning de erbjuds. Här finns fortfarande ett 
förbättringsarbete att göra då fler handledare som gått utbildningen skulle bidra till ökad kvalitet på APL. 
Skolan behöver bli bättre på att motivera de handledare som tar sig an uppdraget att handleda våra elever att 
genomgå utbildningen. Fler utbildade handledare skulle öka likvärdigheten på APL-för eleverna.  

I LoopMe är en brist att det inte är kopplat till Schoolsoft, vilket gör att det blir dubbelarbete och även risk för 
felrapportering av t.ex. närvaro på APL. Det är också svårt att följa upp måluppfyllelse kontinuerligt då få 
handledare är villiga att  koppla upp sig mot Loop Me. Här finns också ett förbättringsområde, där yrkeslärarna 
i detta fall, behöver vara tydliga med hur och varför LoopMe skall och bör användas. I LoopMe finns flera bra 
funktioner där lärare, elev och handledare kan följa elevens kunskapsutveckling vilket skulle gynna eleven i sitt 
lärande. 

Målsättningen var att vi under läsåret skulle ha 4 programråd/program. Den samlade uppfattningen från 
lärarna är att det är svårt att få till väl fungerande programråd eftersom elevernas handledare inte tar sig tid 
för att prioritera dessa möten. Här finns det potential för utveckling och förbättring kommande läsår. 

 

Slutsatser 

Corona pandemin har haft stor påverkan på  skolans verksamhet. Självklart har denna påverkan på många sätt 
varit negativ, men en positiv aspekt är att skolans digitala utveckling har gått starkt framåt. Detta  tar vi med 
oss inför kommande läsår när vi planerar upplägget av nästa års APL-besök.  Det är tidseffektivt för såväl elever, 
handledare och lärare att kombinera digitala möten med fysiska möten för att följa elevernas utveckling på 
APL-platserna.  

Som nämnts ovan har programråden inte fungerat tillfredsställande och vi behöver därför hitta sätt att få dessa 
att bli mer välfungerande. Ett förslag är att bjuda in andra Praktiska skolor i Stockholmsregionen för att 
gemensamt hitta sätt att få till bättre programråd där handledarna känner att det är meningsfullt att 
delta.  Den samlade bilden från skolans yrkeslärare är att det skulle vara lättare att få till programråd av högre 
kvalitet om vi minskade antalet programråd från 4 till 2/läsår.  

Det är för få handledare som går Skolverkets handledarutbildning. Ett sätt att få fler utbildade handledare är 
att vi ser till att samtliga elever i årskurs tre går utbildningen, vilket gör att vi får ut fler utbildade handledare 
när eleverna så småningom börjar jobba. 

Slutligen är det är viktigt att yrkeslärarna får möjlighet att avsätta tillräckligt med tid till att ordna APL-platser i 
början av läsåret, så att vi snabbt får fram välfungerande APL-platser. 

 
Studie- och yrkesvägledning 
Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

På skolan arbetar en utbildad studie- och yrkesvägledare heltid. Studie och yrkesvägledning genomförs utifrån 
den SYV-plan som är fastställd och framtagen av studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektor.  SYV är en 



integrerad del av elevhälsoteamet (EHT) och medverkar på veckovisa möten för att hjälpa och stödja skolans 
elever.  

Under läsåret har SYV genomfört motiverande, coachande och vägledande samtal på individ- och 
gruppnivå  samt även deltagit i arbetet med att  introducera nya elever på skolan. Alla nationella elever läser 
under sin utbildning två valfria 100 poängskurser. SYV har under våren hjälpt eleverna att göra genomtänkta 
val till dessa kurser (de individuella valen).  

Gymnasiemässan var i år digital. SYV hade under mässan en viktig roll i  att informera eventuellt kommande 
elever om Nacka Praktiska.  

Yrkeslärarna på skolan bidrar med orientering inför det framtida yrkeslivet. Under yrkeslektionerna 
får  eleverna träna på att  skriva CV och personliga brev till blivande APL-platser. Eleverna på skolan är ute på 
APL under minst 50% av sin studietid, vilket ger dem en god inblick i arbetslivets villkor och branschens 
yrkesetik. Som en förberedelse inför elevernas kommande arbetsliv  bjuder lärarna in branschorganisationer 
och fackförbund till skolan.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Eleverna på skolan har god tillgång till rådgivning i frågor som rör studie- och yrkesvägledning. SYV verkar även 
uppsökande när behov finns.  SYV har i år gett mentorerna bra underlag för att vägleda sina mentorselever 
inför det individuella valet, vilket varit positivt.  

Under läsåret har SYV inte aktivt deltagit på elevernas mentorstider, vilket är något som kan utvecklas till nästa 
läsår. Mentorstiden är ett bra tillfälle för SYV att  stödja eleverna i frågor som rör studie- och yrkesvägledning 

Personalen har god insikt i skolans elevunderlag och har förståelse för att kön och social- och kulturell 
bakgrund kan påverka elevernas yrkesval. SYV utmanar eleverna och delger dem exempel på nya, tidigare inte 
uppmärksammade yrkesval. Detta kan leda till att eleverna finner nya program som kan passa dem bättre eller 
bekräfta att de valt rätt program redan från början.  

En del av SYV-arbetet som kommit lite i skymundan i år är internationaliseringsfrågorna. De planerade resorna 
för APL i Italien har ställts in p.g.a. rådande pandemi.  

Slutsatser 

Studie- och yrkesvägledare bör delta när lärarna bjuder in bransch- eller fackförbund för att sedan kunna följa 
upp dessa möten med eleverna i efterhand. En annan tanke är att SYV även kan göra fysiska APL-besök för att 
ytterligare få insikt i de olika branscherna. 

Studie- och yrkesvägledaren arbetar för att göra eleverna nyfikna och att  ge eleverna verktyg att utforska nya 
perspektiv. Arbetet bör fortsätta med att aktivt vägleda elever i sitt yrkesval genom att  informera om möjliga 
utbildningar och stärka dem i sin självkänsla på olika sätt. 

SYV har en viktig roll i att informera elever och mentorer om det individuella valet. SYV kan med fördel delta på 
elevernas mentorstider, då det även finns tillfälle för SYV att  stödja eleverna i andra frågor som rör studie- och 
yrkesvägledning. 

Ett förbättringsområde är att involvera SYV mer i APL-arbetet på skolan. Detta genom att SYV besöker APL-
platser för de olika program skolan erbjuder och därmed blir mer insatt i de olika branscher som eleverna 
utbildas inom.  

  



5. Sammanfattning och fokus framöver 
Elevernas svar i de enkäter och undersökningar som gjorts under året visar att arbetet på skolan är på rätt väg. 
Eleverna känner sig trygga, känner att de får studiero och att de får en undervisning av god kvalitet. Detta 
tillsammans med den praktiska utbildningen och APL gör att de flesta av våra elever lyckas bra. Lyckas med att 
nå målet att få en examen och bli anställningsbara. Detta ser vi som mycket positivt. 

Den organisation skolan byggt upp och den schemastruktur, med bland annat språk- och 
matematikundervisning parallellt på schemat, fungerar väl och kommer därför fortsätta även framöver.  

Arbetet med att sambedöma ger en ökad rättssäkerhet vid bedömning och betygssättning vilket kommer att 
fortsätta under kommande läsår. Detta gynnar både lärarna och eleverna. För att ge eleverna ökad insyn i hur 
de ligger till i kurserna behöver arbetet med hur kunskaper regelbundet uppdateras i skolans plattform, 
Schoolsoft, vidareutvecklas.  

För att ytterligare förbättra resultaten behöver skolan utveckla arbetet med att få skolmiljön lockande och 
tillgänglig för alla så att eleverna väljer att komma till skolan och därmed får möjlighet att utvecklas för att 
kunna nå sina mål. För att ytterligare göra skolmiljön attraktiv behöver arbetet med värdegrundsfrågor fortgå 
och utvecklas. Arbetet med att stärka språksvaga elever behöver ytterligare utvecklas då det gynnar eleverna i 
sin kunskapsinlärning om de har ett väl utvecklat språk. 

SYV arbetet fungerar väl men kan förbättras genom att SYV involveras mer i APL vilket kan göras genom att 
göra riktade besök i de olika branscherna för att få en inblick i branschernas behov. Denna kunskap kan sedan 
användas för att vägleda elever på ett bra sätt. 

Elevhälsoarbetet på skolan är väl organiserat och utvecklat. Här fortsätter arbetet med att få eleverna att 
känna trygghet, studiero, få extra stöd och hjälp med det de önskar för att kunna nå sin examen. Här finns 
utrymme för att arbeta vidare med och förmedla skolans värdegrund. 

De flesta elever har en APL-plats där de anser att de utvecklas och lär sig mycket. En utmaning är att få 
handledare att gå den handledarutbildning skolverket erbjuder i den utsträckning som skolan önskar. Här 
behöver yrkeslärare öka informationen och påtala vikten av densamma. En ökad mängd utbildade handledare 
kan leda till ökad kvalitet på APL. 

6. Grundfakta 
Om Praktiska 
Huvudman för Praktiska Gymnasiet Nacka är Praktiska Sverige AB, som är en del av AcadeMedia.  

Praktiska Gymnasiet Nacka 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 Nacka 
Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 



Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 7 6 6 

El- och energiprogrammet Elteknik 14 11 9 

Fordon- och transportprogrammet Personbil 31 18 15 

Handel-och administrationsprogrammet Handel och Service 20 12 8 

Hantverksprogrammet Frisör 7 4 3 

Hantverksprogrammet  Hudvård 0 1 6 

Hantverksprogrammet Hår- och makeupstylist 3 6 7 

Hotell- och Turismprogrammet Turism och Resor 6 0 4 

VVS- och Fastighetsprogrammet Fastighet 3 7 8 

Vård- och omsorgsprogrammet  
5 12 7 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 0 1 0 

Programinriktat val El-och energiprogrammet 0 0 0 

Programinriktat val Fordon- och transportprogrammet 3 2 5 

Programinriktat val Handel- och administrationsprogrammet 1 3 2 

Programinriktat val Hantverk, Frisör 0 5 3 

Programinriktat val Hantverk, Hudvård 0 0 0 

Programinriktat val Hantverk, Hår- och makeupstylist 0 3 1 

Programinriktat val Hotell- och turism 0 3 1 

Programinriktat val VVS- och Fastighetsprogrammet 1 3 1 

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 5 3 1 

Yrkesintroduktion Barn- och Fritidsprogrammet 11 0 0 

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 5 6 4 

Yrkesintroduktion Fordon- och transportprogrammet 10 8 9 

Yrkesintroduktion Handel- och administrationsprogrammet 0 5 3 

Yrkesintroduktion Hantverk, Frisör 2 2 3 

Yrkesintroduktion Hantverk, Hudvård 0 2 0 

Yrkesintroduktion Hantverk, Hår- och makeupstylist 5 4 0 

Yrkesintroduktion Hotell- och turism 3 2 1 

Yrkesintroduktion VVS- och Fastighetsprogrammet 4 4 5 

Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet 2 5 11 
 

Socioekonomisk bakgrund*  



Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 31% 20% 58% 

2020/2021 31% 23% 51% 

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

Personal 

Namn Titel Kommentar 

Malin Bellander Rektor Övergripande ansvarig 

Anna-Karin Linusson Biträdande rektor Ansvarar för administrationen 

Anna Katthöfer Biträdande rektor Undervisar i naturkunskap, ansvarar för SBA/SAM och kvalitetsutveckling 

Helen Ripås Biträdande rektor Undervisar i entreprenörskap och gymnasiearbete, ansvarar för EHT 

Anna Thunell 
Nordqvist APL-administratör Ansvarar för kontrakt, närvaro och samordnar APL-arbetet 

Sara Aronson Kurator  
Mathilda Imhof Skolsköterska Arbetar 80% 

Pernilla Berggren Skolpsykolog Arbetar vid behov, deltar vid vissa EHT 

Pernilla Fritz Skolläkare Arbetar vid behov, deltar vid vissa EHT 

Lotte Rundfloen Speciallärare  
Erika Karbone 
Holmström Specialpedagog Arbetade 100% tom 1/11 

Catharina Grönborg Studie- och yrkesvägledare  
Vanessa Hurtig Lärarassistent Arbetar i APL-studion och elevcafeterian 

Bo Larsson Elevassistent Arbetar 60% i APL-studion, Har genomgått PiL 

Kay Sjöman Lärarassistent Arbetar i fordonsverkstaden som lärarassistent 

Oskar Andersson 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare Undervisar i samhällskunskap och historia 

Sofia Bergstrand 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare Undervisar i svenska och svenska som andraspråk Grundskola 

Erik Horsman Lärare Undervisar i svenska och svenska som andraspråk, studerar till lärare 

Lovisa Kinnari Lärare Undervisar i svenska och svenska som andraspråk, studerar till lärare 

Lisa Höglund Legitimerad lärare Undervisar i religion och samhällskunskap 

Linda Bauer Legitimerad lärare Undervisar i SO Grundskola 



Jessica Lummer Yrkeslärare 
Undervisar på Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, studerar till yrkeslärare, 
har genomgått PiL 

Jenny Gerdén Yrkeslärare Arbetar 50%, Undervisar på Hantverksprogrammet, hudvård, Har genomgått PiL 

Marielle Ekström Yrkeslärare Undervisar på Hantverksprogrammet frisör, har genomgått PiL 

Therese von Wirén 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare 

Arbetar 80%, Undervisar i engelska samt på Hantverksprogrammet, frisör. Legitimerad 
såväl i yrke som i engelska 

Teresia Gerdén 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare Undervisar i matematik och naturkunskap 

Thi Nha Nguyen Legitimerad lärare Undervisar i matematik 

David Hjert Legitimerad lärare Undervisar i matematik, grundskola 

Eva Jääskö Yrkeslärare Undervisar på Hotell- och Turismprogrammet, studerar till lärare, Har genomgått PiL 

Maria Snitting 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare Undervisar på Handelsprogrammet 

Victoria Ahnstrand Yrkeslärare Undervisar på Handelsprogrammet, Har genomgått PiL. Legitimerad lärare 

Mikael Dany Yrkeslärare Undervisar på VVS- och fastighetsprogrammet, har genomgått PiL 

Nichlas Nyiri Yrkeslärare Undervisar på VVS- och fastighetsprogrammet, har genomgått PiL 

Sofia Eriksson 
Grandien Yrkeslärare Undervisar på Bygg- och anläggningsprogrammet, har genomgått PiL 

John Kvarnström Yrkeslärare 
Undervisar på Bygg- och anläggningsprogrammet, har genomgått PiL, studerar till 
yrkeslärare 

Jesper Lindstrand Yrkeslärare 
Tjänstledig 90% under läsåret. Undervisar på Bygg- och anläggningsprogrammet, 
legitimerad lärare 

Macki Brunberg Yrkeslärare Undervisar på El- och energiprogrammet, har genomgått PiL 

Thomas Nygren Yrkeslärare Undervisar på El- och energiprogrammet, har genomgått PiL 

Fredric Brehmer 
Förstelärare, Legitimerad 
lärare Undervisar på Fordon- och transportprogrammet. 

Niklas Lövgren Yrkeslärare Undervisar på Fordon- och transportprogrammet. Har genomgått PiL 

Mattias Gustavsson Yrkeslärare Undervisar på Fordon- och transportprogrammet. Har genomgått PiL 

Joel Eriksson Yrkeslärare Undervisar på Barn- och Fritidsprogrammet, legitimerad lärare 

Sara Mirza Lärare Undervisar i Idrott och hälsa 



Caroll Strindér Yrkeslärare Undervisar på Vård- och omsorgsprogrammet, har genomgått PiL 

Maarit Vasankari Yrkeslärare Undervisar på Vård- och omsorgsprogrammet, har genomgått PiL 

Robyn Forslund Legitimerad lärare Undervisar i engelska, tjänstledig vt 21 

Tausif Islam Legitimerad lärare Undervisar i engelska 

Stephanie Wörsoe Legitimerad lärare Arbetar 80%. Undervisar i engelska grundskola 
 

 Organisation och arbetsformer   

Skolan leds av skolledningen som består av rektor och 3 biträdande rektorer samt en APL-administratör. Detta 
utgör ledningsgruppen för skolan. 

Rektor leder och fördelar arbetet och har det övergripande ansvaret för skolan. De biträdande rektorerna har 
även andra arbetsuppgifter/undervisning på 50 % av sina tjänster. APL-administratören ansvarar för kontrakt 
och närvaro på APL samt har även dialog med yrkeslärare och APL-platser.  

Skolan är organiserad i 3 arbetslag. Dessa leds av 2 st förstelärare/arbetslag. Arbetslagen består såväl av 
yrkeslärare som gymnasiegemensamma ämneslärare. I varje arbetslag finns ca 12 lärare. Förstelärarna träffas i 
ett förstelärarmöte varje vecka, där även någon från skolledningen deltar för avstämning och pedagogiska 
diskussioner. 

Utöver arbetslagen bedrivs utvecklingsarbete i processgrupper. Dessa grupper tar sin utgångspunkt i 
identifierade utvecklingsområden i arbetsplanen. Detta år har processgrupperna varit;  

• Lektionsstruktur- pedagogisk utveckling 
• Pedagogiskt samarbete  
• Pedagogiskt ledarskap 

Varje anställd på skolan har vid läsårsstart fått välja vilken processgrupp man ska ingå i. 2 förstelärare har varit 
ledare för varje grupp, och grupperna har fördjupat sig i sitt utvecklingsområde genom att delta i konferenser 
och utbildningar, läsa litteratur, ha seminarier och ta fram utvecklingsförslag som sedan delgivit övriga 
grupper.  

Processgrupperna har således varit blandade mellan de olika arbetslagen och därmed bidragit till att samtliga 
arbetslag fått ta del av alla gruppens diskussioner och resultat. 

Elevhälsoteamet på skolan leds av en av de biträdande rektorerna. Elevhälsoteamet har träffats 1-2 gånger per 
vecka samt i mindre konstellationer vid behov.  
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Nacka



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



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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