
KVALITETSRAPPORT
LÄSÅRET 2020/2021

DEN 1 DECEMBER 2021 

Praktiska Gymnasiet AB
Lilla Bommen 4A
411 10 Göteborg



2 
 

Innehållsförteckning 

 
Inledning ledare 3 

Om Praktiska gymnasiet 4 

Skolor och huvudmannaskap 4 

Elevsammansättning 5 

Ledning och organisation 5 

Personal 6 

Finansiering och resursfördelning 6 

Tillsyner, granskningar och klagomål mot utbildningen 6 

Vår kvalitetsmodell 8 

Vår kvalitetsdefinition 8 

Våra framgångsfaktorer 8 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 9 

Organisering av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 9 

Prioriterade utvecklingsområden 2020/2021 12 

Resultatkvalitet 15 

Utvärdering av verksamheten  21 

Undervisning 21 

Introduktionsprogram 23 

Trygghet 29 

Arbetsplatsförlagt lärande  27 

Elevhälsa, stöd och tidiga stödinsatser 31 

Samlad bedömning och fokus 2021/22 34 

 

  



3 
 

Inledning ledare  
 

När man kommer till en Praktiska-skola möts man av roliga och sociala elever som är blivande 

snickare, personbilsmekaniker, frisörer och bagare. Och barnskötare, florister, lastbilsförare 

och elektriker. För att nämna några yrken. För inom våra skolor ryms nämligen alla nationella 

yrkesprogram och genom bredden på program kan våra elever matchas mot de 

anställningsbehov som finns inom ett flertal yrken. Det nära samarbetet med lokala företag 

gör att vi formar utbildningen tillsammans med arbetsgivarna. Redan i årskurs 1 har eleverna 

börjat identifiera sig med sitt framtida yrke – de har arbetskläder, de har rätt verktyg för 

jobbet och de har redan träffat arbetsplatsen - som kanske blir deras första arbetsgivare. 

Jag är mycket stolt över den kvalitetsutveckling som Praktiska gymnasiet genomgått under 

de senaste åren. Fler elever når sina mål med utbildningen, eleverna är nöjdare med 

undervisningen och elevernas upplevelse av trygghet och studiero fortsätter att öka. Det är 

resultatet av många lärares, rektorers, elevhälsopersonals och annan personals 

ansträngningar att ge eleverna den bästa möjliga chansen att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Jag är stolt, men inte nöjd. Vi har fortfarande utmaningar att ta oss an och vi ska göra det 

med ambition, kraft och glöd för elevernas framtid. 

Susanne Christenson 

Utbildningsdirektör  
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Om Praktiska gymnasiet  

Praktiska gymnasiet Sverige AB ingår i Academedia, Nordens största utbildningsföretag. 

Praktiska gymnasiet består av 33 gymnasieskolor på 31 orter, varav den första startade 1999 i 

Göteborg.  

 

Skolor och huvudmannaskap 

Varumärket Praktiska Sverige AB består av 33 skolor under en huvudman, vilka alla är en del 

av Academedia. 

 

Tabell 1: Antal elever per skolenhet i februari 2021 

Huvudman Skolenhet Antal elever 

Praktiska Sverige AB Praktiska Borås 172 

 Praktiska Bromma 230 

 Praktiska Falun 176 

 Praktiska Gävle 146 

 Praktiska Göteborg 217 

 Praktiska Halmstad 264 

 Praktiska Helsingborg 143 

 Praktiska Jönköping 154 

 Praktiska Kalmar 148 

 Praktiska Karlskrona 12 

 Praktiska Karlstad 262 

 Praktiska Kristianstad 153 

 Praktiska Kungsbacka 115 

 Praktiska Linköping 139 

 Praktiska Luleå 263 

 Praktiska Malmö City 275 

 Praktiska Malmö Limhamn 216 

 Praktiska Märsta 113 

 Praktiska Nacka 451 

 Praktiska Nykvarn 254 

 Praktiska Skellefteå 161 

 Praktiska Skövde 193 

 Praktiska Stockholm 393 

 Praktiska Sundsvall 297 

 Praktiska Södertälje 269 

 Praktiska Trollhättan 168 

 Praktiska Täby 205 

 Praktiska Uppsala 245 

 Praktiska Västerås 206 

 Praktiska Växjö 196 

 Praktiska Ystad 190 

 Praktiska Örebro 210 

 Praktiska Örnsköldsvik 197 

 Totalt antal elever 6 603 
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Utbildning bedrevs under läsåret 20/21på följande nationella gymnasieprogram och 

inriktningar. Elevantalet nedan avser februari, en månad då elevantalet vanligen är relativt 

stabilt. 

 

Tabell 2: Elevantal på nationella program i februari 2021 

Nationellt program Flicka Pojke Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 170 69 239 

Bygg- och anläggningsprogrammet 123 656 779 

El- och energiprogrammet 26 756 782 

Fordons- och transportprogrammet 90 530 620 

Handels- oh administrationsprogrammet 211 222 433 

Hantverksprogrammet 504 53 557 

Hotell- och turismprogrammet 62 24 86 

Industritekniska programmet 11 94 105 

Naturbruksprogrammet 108 17 125 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 27 22 49 

Sjöfartsutbildning (Däck) 1 7 8 

VVS- och fastighetsprogrammet 16 426 442 

Vård- och omsorgsprogrammet 232 92 324 

Totalt antal elever 1581 2968 4549 

 

 

En stor del av eleverna (drygt 30%) gick på ett introduktionsprogram. Programmen står öppna 

för elever som ännu inte uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

 

Tabell 3: Elevantal på introduktionsprogram i februari 2021 

Introduktionsprogram Flicka Pojke Totalt 

Programinriktat val (IMV) 421 701 1119 

Yrkesintroduktion (IMY) 265 621 886 

Språkintroduktion (IMS) - - - 

Individuellt alternativ (IMA) 14 32 46 

TOTALT 700 1354 2054 

 

Elevsammansättning 

Läsåret 2020/2021 hade verksamheten totalt ca 6600 elever. Skolorna är mångkulturella och 

på många skolor har en stor andel av eleverna ett annat modersmål än svenska. Pojkar utgör 

en något större del av elevunderlaget, ca 65%.  

Ledning och organisation 

Praktiska Sverige AB är en del av Academedias gymnasieskolor, som leds av en 

segmentschef. Skolorna inom Praktiska gymnasiet leds av en rektor som i sin tur rapporterar till 

skolchef. Skolchef rapporterar i sin tur till utbildningsdirektören, som är direkt underställd 

segmentschef. Till stöd för ledningen finns stödfunktioner inom kvalitet, juridik, elevhälsa, HR, 

ekonomi, marknad, kommunikation, inköp och fastighet.  
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Personal 

Lärarbehörighet 

 
Varje år gör Skolverket en sammanställning över andelen lärare med pedagogisk 

högskoleexamen som finns anställda på varje skola. Jämfört med rikssnittet ligger Praktiska 

gymnasiets skolor, liksom de flesta skolor med övervägande yrkesutbildningar, alltid relativt 

lågt i dessa mätningar. Tillgången till högskoleutbildade yrkeslärare är mycket begränsad i 

hela landet och yrkeslärare är också undantagna från kravet på pedagogisk utbildning vid 

anställning. 

 

För att stödja de yrkeslärare som saknar pedagogisk utbildning har Praktiska gymnasiet sedan 

många år anordnat ett internt utbildningsprogram – Praktiska i Lärande (PiL), som genomförs 

under sex heldagar fördelade på ett läsår. Läsåret 20/21 deltog 46 yrkeslärare från 28 skolor i 

programmet där utvärderingen visar på att deltagarna varit mycket nöjda med sin 

utbildning. Praktiska gymnasiet hade lå 20/21 50 % lärare med pedagogisk högskoleexamen, 

vilket är en ökning från föregående läsår då andelen utbildade lärare var 47 %. 

 

Finansiering och resursfördelning 

Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin 

egen inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis 

EHT) och utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens 

behov. Utifrån dessa bedömningar tilldelas resurser. 

 

För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av 

resursallokeringen fyra gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa 

uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till 

exempel resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor. 

 
Tillsyner, granskningar och klagomål mot utbildningen 

Tillsyn och granskningar 

Under läsåret 2020/2021 fick 25 av 33 skolor en granskning av Skolinspektionen gällande 

arbetet med distansundervisning. Granskningen resulterade i en tjänsteanteckning där 23 

skolor befanns hålla god kvalitet och två skolor fick rekommendationer om förbättringar.  

En skola (Malmö Limhamn) fick en tematisk kvalitetsgranskning av elevers möjlighet att läsa 

behörighetsvisande kurser på yrkesprogram. Granskningen visade att eleverna på Praktiska 

Malmö Limhamn i hög utsträckning har reella möjligheter att läsa de kurser som krävs för 

grundläggande behörighet. 

 

Klagomål 

Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda 

klagomål mot utbildningen. Samtliga klagomål mot utbildningen ska också ligga till grund för 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Informationen om hur man går tillväga för att 

framställa klagomål till huvudmannen ska lämnas på lämpligt sätt. Det står var och en (även 

utomstående) fritt att inkomma med klagomål mot utbildningen vid skolorna.  
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Under läsåret 20-21 har det inkommit fem klagomål till Praktiska gymnasiet1. I tre ärenden som 

avslutats under året har det konstaterats brister. En av bristerna låg inom kategorin 

”samarbete och information skola-hem”, en brist fanns inom utbildningens innehåll och en 

brist inom området utvecklingssamtal/ISP och betyg. Samtliga klagomål har hanterats av 

huvudmannens jurister och åtgärder har i förekommande fall vidtagits för att avhjälpa 

konstaterade brister. 

 

 

Interna granskningar 

 

Tillsyner och olika former av externa granskningar utgör ett viktigt underlag i AcadeMedias 

kvalitetsarbete. Utgångspunkten är att alla enheter ska klara att genomgå en anmärkningsfri 

tillsyn och därmed få ett kvitto på att man kan organisera och bedriva utbildning av hög 

kvalitet – på ett rättssäkert sätt. Som en del av AcadeMedia genomför Praktiska Sverige egna 

regelbundna interna granskningar.  Syftet med de interna granskningarna är tudelat – både 

att utgöra ett verktyg för kontroll (rättssäkerhetsaspekt) och ett verktyg för att driva en 

förbättrings- och lärandekultur inom verksamheten (utvecklingsaspekt).  

 

Praktiska Örnsköldsvik 

I februari genomfördes en intern granskning av skolans verksamhet. Resultatet visade att 

skolan utvecklats på många områden de senaste åren, bland annat har undervisningen 

liksom rutinerna för introduktionsprogrammet förbättrats. Vårterminen 2020 var 

examensgraden 98% och i en trygghetsenkät som genomfördes hösten 2020 svarade 93% av 

eleverna att de kände sig trygga i skolan. Samtidigt visade granskningen att det fanns 

utvecklingsbehov inom ett flertal områden såsom extra anpassningar och särskilt stöd, betyg 

och bedömning, frånvaro samt användning av skolbiblioteket. Vid granskningen gjordes 

ingen bedömning av rektors ledarskap, utveckling av undervisningen eller det systematiska 

kvalitetsarbetet.    

 

  

 
1 Det är samtliga klagomål, dvs. från Skolinspektionen, BEO, elever och vårdnadshavare 
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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. 

Arbetet under läsåret utgår från en tidig lägesbedömning och avslutas med 

resultatutvärdering och verksamhetsövergripande analys. Däremellan följer vi upp arbetet 

och samlar in den dokumentation som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, 

då vi identifierar nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse.  

 

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, 

vårdnadshavare 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 huvudmannagemensamma uppföljningar, enkäter 

och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.  

 

Under höstterminen genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning, vilken 

syftar dels till att ge underlag till skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling, 

dels till att utgöra underlag för huvudmannens uppföljning av hur väl rutinerna för anmälan, 

utredning och åtgärder mot kränkande behandling efterlevs på skolorna.  

I mitten på varje termin genomförs undervisningsutvärderingar, där eleverna ger sin bild av 

undervisningens genomförande utifrån riktlinjerna i läroplanen. I mitten på varje termin gör 

också lärarna en nulägesbedömning av elevernas kunskapsutveckling. 

Vid vårterminens start genomförs en elevundersökning, som ger oss elevernas perspektiv på 

utbildningen. 

 

Sammantaget ger detta såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 

kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet 

och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken utsträckning 

de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg och avgångsbetyg, samt resultaten på de nationella 

proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i 

läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna presenteras i 

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

planer för det systematiska kvalitetsarbetet tas fram för hur vi på såväl enhets- som 

huvudmannanivå ska arbeta för att utveckla utbildningen. 

 

Organisering av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  

Metoder och underlag för uppföljning i kvalitetsarbetet 2020/2021 

Skolchef säkerställer, med stöd av verksamhetens kvalitets- och utvecklingsansvariga (KUA), 

att skolorna får det stöd som de behöver för att kontinuerligt och systematiskt arbeta med 

utveckling av verksamheten. Utifrån en analys av vilket behov skolan har, ges stöd i form av 

exempelvis handledning, kompetensutveckling och vid behov extra resurser. Vidare 

genomför skolchef och KUA fördjupade uppföljningar av ramfaktorer och processer för att 

synliggöra vilka skolor som behöver utökat stöd och i vilka delar. Förutom att stötta skolorna i 

deras systematiska kvalitetsarbete säkerställer skolchef att skolorna genomför de 

huvudmannagemensamma uppföljningarna och utvärderingarna under året. Med stöd av 

KUA stöttar skolchef rektorerna i detta arbete och ser till att resultatet används i skolans 

fortsatta arbete med att utveckla verksamheten. 

 

Betygsinsamling och analysunderlag  
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Varje år genomförs en betygsinsamling från alla skolor som omfattar samtliga satta betyg, 

utfärdade avgångsbetyg samt nationella provresultat och som sammanställs på 

huvudmanna-, skol-, program-, ämnes-, klass-, kön-, lärar- och kursnivå. Underlaget från 

betygsinsamlingen sammanställs – tillsammans med resultaten från de undersökningar som 

genomförs under året – i en resultatbilaga som varje rektor kan använda för att analysera 

läsårets resultat tillsammans med sin personal. Analyserna är ett viktigt underlag för 

huvudmannens, rektorers och lärares utvärdering av det gångna läsårets arbete och det 

fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten och undervisningskvaliteten. Förfarandet 

bidrar också till likvärdighet i rektorernas arbete med bedömning och analys av sin 

verksamhet.  

 

Uppföljning av introduktionselever 

På gymnasieskolans nationella program, där målet alltid är att eleverna ska nå en examen, 

är andelen elever som tar examen en given indikator på utbildningens kvalitet. På 

introduktionsprogrammen varierar emellertid målen för utbildningen från elev till elev. Vissa 

syftar till att eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller andra utbildningar, andra till 

att hjälpa eleven ut i arbete. Utbildningarna är också olika långa och varierar i omfattning 

och innehåll.  

 

Två gånger om året görs en IM-prognos där rektorerna bedömer i vilken mån eleverna på 

introduktionsprogrammen kommer att nå sina mål inom avsatt tid. Som ett komplement till IM-

prognosen för rektorerna också kontinuerligt en IM-logg där de antecknar orsaker till att 

elever på introduktionsprogrammen avslutat sin utbildning. IM-loggen sammanställs och 

analyseras en gång per termin och ger en indikation på om vi lyckats med 

introduktionselevernas utbildning eller inte. Att en elev slutar kan bero på att hen har fått 

arbete likaväl som att hen uppnått målen för sin studieplan eller hoppat av utbildningen helt 

och hållet. Tillsammans med IM-prognosen ger IM-loggen huvudmannen ett gott underlag för 

analys och utvärdering av kvaliteten på introduktionsprogrammen och vad som eventuellt 

behöver förbättras.  

 

Enkäter 

Varje år genomförs ett antal enkätundersökningar på skolorna i syfte att kartlägga nuläget, 

utvärdera genomförda insatser och ge en god bakgrund till planeringen av det fortsätta 

arbetet. I  februari genomförs till exempel en Academedia-gemensam undersökning kring 

den allmänna situationen på skolorna – undervisning, studiero, trivsel och elevernas allmänna 

nöjdhet med skolan. Resultatet ger skolan och huvudmannen värdefull information kring hur 

väl skolorna arbetar med bland annat utveckling och genomförande av undervisningen, 

elevinflytande samt skolans fysiska och psykiska miljö.  

 

Det psykosociala läget på skolorna följs också upp mer fokuserat i en enskild enkät i 

november, då eleverna ombeds besvara frågor som rör trygghet samt skolans 

likabehandlings- och värdegrundsarbete. Denna kartläggning ligger till grund för skolornas 

årliga plandokument mot diskriminering och kränkande behandling. Två gånger årligen följs 

även den pedagogiska verksamheten upp närmare genom undervisningsutvärderingar, där 

eleverna ombeds att lämna feedback till sina lärare kring bland annat undervisningens 

upplägg, studiero, inflytande och bedömningsformer. Enkäterna följs upp av rektor och den 

enskilda läraren i syfte att utvärdera och utveckla arbetet i klassrummet med målsättningen 

att nå högre måluppfyllelse.  

 

Analysseminarier 

Fyra gånger om året genomförs så kallade analysseminarier på både enhets- och 
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huvudmannanivå där verksamhetens olika delar följs upp och analyseras i syfte att kunna 

göra eventuella korrigeringar som behövs. Vid varje analysmöte följs dessutom enheternas 

arbetsplaner och huvudmannens verksamhetsplan upp för att säkerställa att de planerade 

aktiviteterna genomförs på ett sätt som bidrar till att nå de uppsatta målen för 

utvecklingsområdet.    

 

Kvalitetsrapport och arbetsplan 

Efter varje avslutat läsår dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå 

som huvudmannanivå i en kvalitetsrapport. Här presenteras övergripande resultat 

tillsammans med en utvärdering av verksamheten och de särskilda insatser som gjorts inom 

ramen för utvecklingsarbetet. I kvalitetsrapporten summeras också de viktigaste slutsatserna 

samt vilka utvecklingsområden som står i fokus för att förbättra verksamheten under 

kommande läsår. Med utgångspunkt i dessa upprättas i början av nästkommande läsår en 

plan för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå (arbetsplan) och på 

huvudmannanivå (verksamhetsplan).   
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Prioriterade utvecklingsområden 2020/2021 

1 – Styrning och ledning 

Mål och syfte 

Fungerande systematiskt kvalitetsarbete på enhets- och huvudmannanivå 

 

Metod och genomförande 

Arbeta fram och genomföra återkommande analysseminarier 

För att skapa en bättre styrning av kvalitetsarbetet på enhets- och huvudmannanivå har vi 

infört analysseminarier som genomförs fyra gånger per läsår. Vid varje seminarium analyseras 

olika delar av verksamheten och ev. korrigeringar av beslutade åtgärder genomförs i syfte att 

vårt arbete ska leda till uppsatta mål. Inför varje analysseminarium har vi utarbetat ett 

stödmaterial som rektorer och personal kan använda för sin analys tillsammans med 

personalen. Arbetet genomförs också på huvudmannanivå där skolcheferna går igenom 

resultaten tillsammans med sin rektorsgrupp och där ledningsgruppen tillsammans med KUA 

analyserar arbetet med verksamhetsplanen. På detta sätt har det systematiska 

kvalitetsarbetet blivit mer strukturerat. De tätare uppföljningarna innebär också att ev. 

korrigeringar kan göras tidigare för att på ett bättre sätt säkerställa att de uppsatta målen 

nås.  

 

Utveckla våra arbetsprocesser för stöd, styrning och kontroll 

Under året har vi analyserat i vilken mån och på vilket sätt vi arbetar med stöd, styrning 

respektive kontroll av verksamheterna. I samtal med rektorerna har det framkommit att 

många upplever att huvudmannen kontrollerar och styr mer än stödjer. Detta visar att vi som 

huvudman behöver lägga ner mer arbete på att förklara varför vi kontrollerar och följer upp 

vissa saker och på vilket sätt det i sig genererar stöd för behov som rektorerna har.  

 

Etablera samarbete med universitet för ökad vetenskaplighet i arbetet 

Praktiska gymnasiet har sedan ett år tillbaka samarbete med Skolverket kring fyra av våra 

skolor. Syftet är att under tre års tid arbeta för att långsiktigt höja kvaliteten och det 

systematiska kvalitetsarbetet på dessa enheter. En del av detta arbete sker tillsammans med 

Karlstads universitet som under året genomfört föreläsningar på teman som identifierats som 

bristområden. Exempel på sådana teman är språkutvecklande arbetssätt och 

ämnesintegrering. Efter föreläsningarna har skolenheterna, ibland med stöd från 

huvudmannen, fått bearbeta informationen på ett sätt så den blir användbar i det lokala 

skolutvecklingsarbetet. På grund av pandemin har arbetet med en ökad vetenskaplighet i 

arbetet fått stå tillbaka för mer pressande behov, såsom att skapa förutsättningar för 

fjärrundervisning på skolorna och anskaffandet av APL-platser i tider av restriktioner.  

 

Resultat och slutsatser 

Vårt fortsatta arbete med att utveckla styrning och ledning har givit positiva resultat, även 

om det finns behov av fortsatt utveckling. Införandet av analysseminarierna har förbättrat 

uppföljningsarbetet på både enhets- och huvudmannanivå. Det har också på ett tydligare 

sätt synliggjort utvecklingsbehov i arbetsprocesserna liksom behov av en mer 

behovsanpassad resursfördelning till skolorna. Många rektorer är nöjda med det stöd de får 

från huvudmannen, men det framkommer också att stödet inte alltid når fram och används 

på det sätt som det är tänkt. Vidare kan vi konstatera att vi behöver lägga mer tid på att 

utveckla analysarbetet på skolorna. 
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2 – Normer och värden 

Mål och syfte 

Gemensam värdegrund som bidrar till ökad måluppfyllelse 

 

Metod och genomförande 

Utveckla arbetet mot en gemensam värdegrund 

Under året gjordes ett omtag i arbetet med värdeorden Ambition, Kraft och Glöd som ska 

vara vägledande i Praktiska gymnasiets arbete med värdegrunden. Som ett stöd för 

rektorernas arbete med trygghet och studiero utarbetades olika förslag och tips på hur de på 

skolorna kan arbeta med värdegrunden under olika delar av läsåret. Skolcheferna har också 

gett rektorerna information om vilka rutiner som gäller för att hantera olika former av 

kränkningar på skolorna.  

 

Resultat och slutsatser 

Värdeorden Ambition, Kraft och Glöd är väl synligt ute på skolorna i form av bland annat 

tavlor. Det har också varit en del av de digitala elevrådsutbildningar som genomförts under 

året. För att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap har skolcheferna även med frågor 

kring Ambition, Kraft och Glöd i sina medarbetarsamtal med rektorerna. Arbetet med 

värdegrunden kommer att vara ett fortsatt och långsiktigt arbete de kommande åren. 

 

3 – Undervisning och lärande 

Mål och syfte 

Ökad kvalitet i undervisningen, både den skolförlagda och den som sker inom APL 

 

Metod och genomförande 

Genomföra den interna PiL-utbildningen 

PiL-utbildningen har under året genomförts som fjärrundervisning och bestått av digitala 

föreläsningar och workshops motsvarande 6 heldagar fördelade över läsåret. Läsåret 20/21 

deltog 46 yrkeslärare från 28 skolor i programmet.   

 

Bistå enheterna med kompetensutveckling på avrop av rektor 

Under året har kompetensutvecklingsinsatser genomförts kring bland annat kursplanering, 

introduktionsprogram, APL samt EHT-arbete. Oftast på förfrågan av rektor eller skolchef/KUA. 

Insatserna har till övervägande delen genomförts via fjärrundervisning, men det har även 

förekommit att en utvecklingsledare har kommit till skolan och arbetat tillsammans med rektor 

och personal. 

 

Samtlig personal genomgår utbildningen Tillgänglig lärmiljö 

Den interna utbildningen ”Tillgänglig lärmiljö” har erbjudits som webbutbildning och 

genomförts av ett stort antal medarbetare inom Praktiska gymnasiet, varav drygt 400 har 

tagit ut kursintyg2. Syftet med utbildningen är att skapa en bred och tillgänglig undervisning 

 
2 På flera skolor har medarbetarna genomfört de tre kurstillfällena i grupp, varför antalet personer som 

gått kursen är högre än antalet uttagna kursintyg. 
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för alla elever. Utbildningen består av tre delar med tillhörande diskussionsfrågor som 

rektorerna arbetat med på olika sätt med sin personal.   

 

Implementering av verktyget LoopMe på samtliga skolor 

Appen LoopMe är nu introducerad på alla skolor inom Praktiska gymnasiet. Antalet lärare 

som använder LoopMe har ökat från 132 till 513  och antalet elever som rapporterar sin APL i 

verktyget har ökat från drygt 1200 i januari 2020 till drygt 6800 i juni 2021. För att stötta lärarna i 

arbetet har särskilda innehållspaket för våra olika program och inriktningar skapats, som ett 

komplement till det bibliotek av innehållspaket som redan finns. Innehållspaketen bygger på 

uppdrag som eleverna rapporterar under sin APL. Ett uppdrag motsvarar olika moment i 

lärarnas kursplanering och innehållet matchas mot läroplanens examensmål och centrala 

innehåll. Innehållspaketen, som skapats av lärare, och ibland i samarbete med handledare, 

skapar en tydlighet för både elever och handledare när det gäller skolans krav på innehållet i 

elevens APL och vad eleven sen ska betygsättas på. I slutet av vt -21 påbörjades också 

implementeringen av en närvaromodul i LoopMe där eleverna dagligen rapporterar sin 

närvaro på arbetsplatsen. Vidare har vi påbörjat utbildningen av support-personer på 

skolorna för att snabbt kunna fånga upp frågor och synpunkter från verksamheten och 

därmed effektivisera användning och implementering. 

 

 

Användning av proaktiv elevuppföljning som stöd för en behovsanpassad, strukturerad och 

varierad undervisning. 

Den proaktiva elevuppföljningen syftar till att löpande följa undervisningens 

ändamålsenlighet och elevernas progression mot målen i syfte att tidigt kunna identifiera 

avvikelser och kunna anpassa undervisningen och erbjuda stöd för att nå så hög 

måluppfyllelse som möjligt. Arbetet kallas MUD – måluppfyllelsedokument – och innebär att 

rektorer och personal på ett strukturerat sätt flera gånger om året diskuterar elevernas resultat 

och progression på gruppnivå för att identifiera på vilket sätt undervisningen behöver 

förändras med syfte att förbättra elevernas möjligheter att nå sina mål. 

 

Under läsåret har rektorerna fått en genomgång av hur den proaktiva elevuppföljningen ska  

gå till inom Praktiska gymnasiet.  Höstterminen 21 kommer modellen att implementeras på 

samtliga skolor. Ett handledningsmaterial är framtaget som stöd i arbetet och en av 

huvudmannens utvecklingsledare har som särskilt uppdrag i sin tjänst att stötta rektor och 

ledningsgrupp i att utarbeta och utveckla ett lämpligt upplägg lokalt på skolan inom de 

gemensamma ramar som beslutats.  

 

Resultat och slutsatser 

Vi har ägnat mycket tid och resurser till att utveckla förutsättningarna för god kvalitet i 

undervisningen och bidra till att eleverna lär sig mer. PiL-utbildningen har, precis som 

föregående läsår, varit mycket lyckad och deltagarna uppger i en slutenkät att de efter 

utbildningen har bättre kunskaper och förutsättningar att utföra sitt läraruppdrag. Våra 

satsningar på kompetensutveckling har varit lyckade i de flesta fall, men också visat på vikten 

av att de är behovsanpassade och specifika för att ge ett bättre stöd i den lokala kontexten. 

Exempelvis har arbetet med tillgänglig lärmiljö också följts upp och resulterat i lite olika 

stödinsatser på skolorna beroende på deras specifika behov. Arbetet med MUD har precis 

påbörjats och mottagits positivt på de flesta skolor. Det är ett arbete som kommer att 

fortsätta kommande läsår och förhoppningsvis bidra till ökad kvalitet i undervisningen och att 

färre elever lämnar våra skolor utan fullständiga betyg. 
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Resultatkvalitet 

Kunskaper 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål 

som finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

  

 

Avgångselever 

 

Andel elever med gymnasieexamen på nationella program 

Diagram 1: Andel elever med gymnasieexamen – totalt 

 

 

 
 

 

För Praktiska gymnasiet som helhet har andelen elever med examen ökat för andra året i rad. 

Andelen elever med examen har ökat till 87 %, vilket är tre procentenheter högre än 

föregående år. Det är fortfarande lägre än rikets genomsnitt för yrkesprogram som är 91 %.  

 

 

 

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 

 

 
 

 
 

Av diagrammet framgår att det är stora skillnader mellan skolorna när det gäller exmansgrad. 

Nära hälften av skolorna (45 %) ligger på en examensgrad som är högre än eller lika med 
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genomsnittet för riket, vilket är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra 

var 36%. Fortfarande ligger dock 18 skolor (55%) på en examensnivå under rikets genomsnitt 

som är 90 %. 16 skolor har ökat andelen elever med examen sedan föregående läsår medan 

14 skolor har minskat andelen elever med examen. Detta är en liten förbättring sedan 

föregående år. Resultaten är dock väldigt varierande för de olika skolorna och visar att 

insatser för att öka likvärdigheten behöver fortsätta. 

 

Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program  

 
 

När det gäller examen uppdelat per program visar statistiken att examensgraden ökat på nio 

program (BA, BF, EE, FT, HA, HV, IN, RL och VO) medan den minskat på tre (HT, NB, VF). På två 

av programmen ligger andelen elever med examen över rikets genomsnitt (EE och RL). De 

program som ökat sin examensandel mest sedan föregående läsår är EE (från 85 till 94 %) och 

VO (från 77 till 83 %). HT har minskat sin examensgrad från 96 till 78% och NB från 93 till 87%.  

 

Diagram 4: Andel elever med gymnasieexamen – pojke/flicka 

 

 
 

Av diagrammet framgår att det inte är någon större skillnad mellan könen vad gäller 

examensgrad. Pojkarna har ökat sin examensgrad något mer än flickorna. Pojkarna har ökat 

med 4 procentenheter och flickorna med 2 procentenheter sedan föregående läsår.  

 

Diagram 5: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier – per 

program 
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För Praktiska gymnasiet som helhet ligger genomsnittet för högskolebehörighet på 19,9% att 

jämföras med rikets genomsnitt som är 36,8%. Statistiken visar att andelen elever som läst in 

grundläggande behörighet till högskola och universitet skiljer sig en hel del mellan 

programmen. Program med tydliga yrkesutgångar som kräver högskolebehörighet, 

exempelvis sjuksköterska (VO), förskollärare (BF) och agronom (NB) har en högre andel elever 

som läser kurser för grundläggande behörighet. Dessa program är generellt sett mer teoretiskt 

inriktade och förhållandevis många elever har tänkt sig fortsätta till högre studier. Som 

jämförelse kan vi se att få elever på exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet och 

fordons- och transportprogrammet läser kurser för grundläggande behörighet då majoriteten 

av dem söker en praktiskt inriktad utbildning som leder till anställning direkt efter gymnasiet.  

 

För Praktiska gymnasiet som helhet ligger genomsnittet för högskolebehörighet på 19,9% att 

jämföras med rikets genomsnitt som är 36,8%. Statistiken visar också att det finns stora 

skillnader mellan skolenheterna när det gäller elever som läser för grundläggande 

behörighet. På 11 enheter är andelen elever som läst in grundläggande behörighet mellan 

20 och 43% samtidigt som 10 enheter har en procentandel elever med grundläggande 

behörighet som endast är 15 % eller mindre.  

 

 

 

Genomsnittlig betygspoäng 

 

Varje läsår tar Praktiska Sverige AB fram statistik som visar på våra skolors förädlingsvärden. 

Förädlingsvärdet är differensen mellan det förväntade värdet (givet elevernas ingångsbetyg) 

på genomsnittlig betygspoäng, GBP jämfört med det faktiska utfallet för samma population – 

i år avgångselever 2021.  

 

Statistiken visar att Praktiska gymnasiets avgångselever 2021 hade ett meritvärde på mellan 

124 och 187 poäng när de började gymnasiet för tre år sedan. När eleverna nu lämnar 

gymnasiet efter tre år på Praktiska visar förädlingsvärdena att de på 25 av skolorna hade en 

Programtyp (Alla)

Radetiketter

 Andel som läst yrkesprogrammet som är 

behöriga till högskola

PrVO 19,9%

PRAKTISKA 19,9%

BA 9,0%

BF 48,6%

EE 17,6%

FT 10,3%

HA 30,8%

HT 30,4%

HV 21,7%

IN 17,9%

NB 33,3%

RL 17,9%

SX 33,3%

VF 10,4%

VO 33,6%

Totalsumma 19,9%

Andel behöriga till högskola (YP)
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högre GBP än förväntat, dvs. eleverna har presterat bättre än vad som förväntats med tanke 

på deras meritvärde från grundskolan. Det är ett något bättre resultat sedan förra läsåret då 

22 av skolorna hade ett högre GBP än förväntat. Endast fem av skolorna har en lägre GBP än 

förväntat medan tre av skolorna har ett GBP som ligger på förväntad nivå. Detta indikerar att 

Praktiska gymnasiet, trots en låg GBP, ändå bidragit till en positiv utveckling hos flertalet 

elever.  
 

Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 

 

 
 

Statistiken visar att den genomsnittliga betygspoängen för Praktiska gymnasiet ligger på 

samma nivå som de två föregående åren, 12,4, vilket är lägre än den genomsnittliga 

betygspoängen för riket som är 14,4. Samtidigt kan vi konstatera att eleverna, mot bakgrund 

av deras ingångsvärden och förväntade GBP, ändå haft en positiv utveckling. På sju av 

programmen har GBP ökat något (BF, EE, HA, HV, IN, RL, VO) medan den minskat på fyra (FT, 

HT, NB och VF). Vår tolkning är att det förbättringsarbete som satts igång för tre år sedan 

börjar ge utslag på elevernas måluppfyllelse, även om det finns mer att göra. 

Förutsättningarna för en god verksamhet har ökat genom en förbättrad organisation och 

genomtänkt resursfördelning samtidigt som vi behöver fortsätta vårt arbete med att utveckla 

bättre strukturer och rutiner i verksamheten tillsammans med kontinuerlig och 

behovsanpassad kompetensutveckling.  

 

 

Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – pojke/flicka 

 

 
 

Av diagrammet framgår att flickorna har högre betygspoäng än pojkarna och att de har 

ökat sin betygspoäng mer. Medan pojkarnas betygspoäng legat på i princip samma nivå de 

senaste 3 åren har flickorna ökat sin genomsnittliga betygspoäng med 0,5 procentenheter 

det senaste läsåret. Både pojkar och flickor ligger under rikets genomsnitt som är 15,1 för 

flickor och 13,8 för pojkar.  

 

 

Samtliga betyg (årskurs 1-3) 

Diagram 8: betygsfördelning – per enhet 
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Statistik över betygsfördelningen visar att andelen elever med godkänt betyg (lägst E) ligger 

på mellan 69 % (Trollhättan) och 95% (Sundsvall). Förutom Trollhättan har Kalmar, Nacka, 

Malmö Limhamn, Södertälje och Växjö en andel elever med minst godkänt betyg under 80 

%, medan Sundsvall, Bromma, Falun, Gävle, Liljeholmen, Linköping, Luleå, Märsta, Västerås 

och Örnsköldsvik alla ligger på 90 % eller över när det gäller elever med minst godkänt betyg. 

Jämfört med föregående år har 22 skolor höjt andelen elever med godkänt betyg medan 5 

skolor minskat andelen elever med godkänt betyg. I 5 skolor är resultatet samma som 

föregående år. Betygsfördelningen på programnivå visar att de högsta betygen återfinns på  

HT, HV, HA, NB och RL medan de lägsta betygen finns på IM, FT och BA.  

 

Diagram 9: betygsfördelning – pojke/flicka 

 

 
 

Diagrammet visar att inga större förändringar av betygsfördelningen skett för flickor 

respektive pojkar sedan föregående läsår. Flickorna har något högre betygspoäng än 

pojkarna. Samtidigt visar diagrammet en liten men positiv förändring i andelen F för pojkarna 

som minskat från 17 till 14%. Flickornas andel icke godkända betyg är oförändrad – 14%. 
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Elever på introduktionsprogram 

 

Drygt 30 % av Praktiska gymnasiets elever går på ett introduktionsprogram. Av dem går ca 54 

% på IMV och 43 % på IMY, medan 2 % går på IMA. Endast 18 elever gick på IMS vilket 

motsvarar knappt 1%. I mars 2021 ombads rektorerna bedöma i vilken mån deras IM-elever 

förväntades nå målen för sin utbildning. På IMV bedömdes ca 54 % av eleverna nå målen, 

medan drygt 50 % av eleverna på IMY som läste för behörighet förväntades nå målen inom 

avsatt tid. Ca 70 % av dem som hade som mål att bli anställningsbara förväntades klara 

detta inom utsatt tid. Betygsresultaten i juni 2021 visade att andelen F i nationella kurser ökat 

något från 23 till 24 %, och att betygsresultaten generellt sjunkit något sedan föregående 

läsår.   

 

 

Resultat nationella prov (SV/EN/MA) 

På grund av pandemin har inga nationella prov genomförts de två senaste läsåren.  

 

 

Värden 

 

 

 
 

Resultaten från den elevundersökning som genomfördes i början av 2021 visar att allt fler 

elever upplever att de får arbetsro i skolan. 68 % av eleverna svarade att de får arbetsro i 

skolan vilket är en ökning med fem procentenheter från föregående år och med hela 14 

procentenheter sedan två år tillbaka. Förbättringen är lika för både pojkar och flickor. 

Fortfarande anser fler pojkar att det är arbetsro (72%) jämfört med flickorna (62%).  

 

85 % av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan vilket är en ökning med 6 

procentenheter sedan föregående mätning och 84 % uppger att de känner sig trygga på sin 

APL-plats, vilket är en ökning med 4 procentenheter. 77 % uppger att lärarna ingriper när 

någon utsätts för kränkning, vilket är en ökning med 7 procentenheter sedan föregående 

mätning, och 14 procentenheter jämfört med för två år sedan. 73 % av eleverna uppger att 

de behandlar varandra väl på skolan vilket är en ökning med 9 procentenheter.  
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Utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Huvudmannens organisering för likvärdig undervisning 

Praktiska Sverige AB är indelad i tre regioner som leds av var sin skolchef. Varje månad 

samtalar skolchef och rektor om verksamheten och följer upp centrala delar som exempelvis 

APL, EHT och undervisningens kvalitet. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet 

genomförs flera gymnasiegemensamma enkäter under året som ger information om bland 

annat undervisningen och elevernas förväntade betygsresultat. Vid återkommande 

analysseminarier (fyra gånger per år) diskuterar skolchef och rektor verksamhetens status där 

undervisningens kvalitet är ett självklart fokus då det finns med som utvecklingsområde hos 

samtliga skolor inom Praktiska gymnasiet. När det framkommer behov hos någon skolenhet 

kan stöd fås i form av handledning, utbildning eller extra resurser. Detta är en del av 

huvudmannens aktiva arbete med en behovsanpassad resursfördelning till skolorna.  

 

Huvudmannens insatser för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

Praktiska gymnasiets introduktionsutbildning för icke utbildade lärare, PiL-utbildningen, har 

genomförts med nyanställda yrkeslärare för att säkerställa en god kvalitet i undervisningen. 

Likaså har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts kring bland annat kursplanering, 

introduktionsprogram, APL samt EHT-arbete utifrån enheternas lokala behov. Främst som 

fjärrundervisning, men det har även förekommit att en utvecklingsledare har kommit till skolan 

och arbetat tillsammans med rektor och personal. Vidare har det digitala verktyget LoopMe 

introducerats på samtliga skolor för att bidra till en bättre och mer likvärdig undervisning inom 

APL. En utbildning av support-personer för LoopMe har också påbörjats för att effektivisera 

användning och implementering ytterligare. Slutligen har rektorerna fått en genomgång av 

hur den proaktiva elevuppföljningen ska gå till inom Praktiska gymnasiet.  Se vidare 

”Prioriterade utvecklingsområden/Undervisning och lärande” på sidan 12-13.  

 

Kvaliteten i undervisningen följs upp och utvärderas vid återkommande analysseminarier (fyra 

gånger per år). Två gånger per år genomför skolorna en undervisningsutvärdering som ger 

ett gott underlag kring hur eleverna uppfattar undervisningen och vilka delar av 

undervisningen som särskilt behöver uppmärksammas och utvecklas vidare. Även den 

proaktiva uppföljningen av elevernas resultat bidrar till kunskap om undervisningens kvalitet 

och vad som behöver förbättras för att bidra till bättre kvalitet. Betygsprognosen som 

genomförs i november och mars ger också, tillsammans med övriga resultat, en god bild av 

undervisningens kvalitet och vilka behov av utveckling som finns för att bidra till likvärdighet 

mellan skolor, men också inom skolor.  

 

Samlad analys av kunskapsresultaten 

Examensgraden har totalt sett ökat för tredje året i rad, men vi kan också se att det är stora 

skillnader mellan skolorna. Allt fler skolor (45 %) ligger på en examensgrad som är högre än 

eller lika med genomsnittet för riket, men mer än hälften av skolorna (18 st) ligger på en 

examensnivå som är under rikets genomsnitt, dvs 90 %. Det är svårt att se ett tydligt mönster 

kring vilka skolor som ökat respektive minskat sin examensgrad. 16 skolor har ökat andelen 

elever med examen sedan föregående läsår medan14 skolor har minskat andelen elever 

med examen. Faktorer som kan antas ha påverkat är byte av skolledning, ökad intagning av 

elever, elevhälsans arbete samt kompetensutveckling kring introduktionsprogrammen. I 

sammanhanget är det också värt att nämna att många av skolorna inom Praktiska 

gymnasiet är små (100-200 elever), vilket gör att varje enskild elev får ett stort utslag i 
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statistiken. All statistik behöver därför tolkas tillsammans med andra faktorer för att ge en 

rättvisande bild. 

 

På programnivå är måluppfyllelsen på introduktionsprogrammen lägre än på de nationella 

programmen.  Bara varannan elev på IMV förväntade i mars 2021 nå målen inom avsatt tid 

vilket till stor del förklaras av att många elever inte klarar engelskan. Sedan föregående läsår 

har ett arbete påbörjats för att öka kompetensen kring IM-programmen och förbättra 

strukturer och rutiner på skolorna för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå sina 

mål. Det är ett pågående arbete som kommer att fortsätta även nästa läsår.  

 

Statistiken visar också att det finns stora skillnader mellan skolenheterna när det gäller elever 

som läser för grundläggande behörighet. På 11 enheter är andelen elever som läst in 

grundläggande behörighet mellan 20 och 43% samtidigt som 10 enheter har en 

procentandel elever med grundläggande behörighet som endast är 15 % eller mindre.  

Dessa och andra faktorer samvarierar med varandra på ett sätt som påverkar elevernas 

måluppfyllelse. Vi kan konstatera att vi genom våra insatser ökat måluppfyllelsen på våra 

skolor, men att det krävs ett fortsatt och långsiktigt arbete för att öka likvärdigheten mellan 

skolorna.  

 

Samlad analys av undervisningens kvalitet 

 

Tabell 6: analys av undervisningens kvalitet 

Indikator elevenkät Praktiska totalt Intervall högst-lägst 
samtliga Praktiska 

skolor 

Jag är nöjd med 
undervisningen på 

min skola 

75% 62-87% 

Mina lärare är 
kunniga och har en 

varierande 

undervisning 

78% 67-89% 

Jag kan få extra 

utmaningar om jag 

behöver det 

78% 59-91% 

Jag kan få extra 

hjälp eller stöd i 

skolan när jag 
behöver det 

77% 63-89% 

Jag tycker det är bra 

studiemiljö på min 
skola 

68% 50-92% 

 

Våra uppföljningar av undervisningens kvalitet visar att eleverna är allt mer nöjda med den 

undervisning som de får. Det har varit en positiv trend de senaste tre åren. Fortfarande är det 

dock stora skillnader mellan skolorna där det kan skilja mellan 20-30 procentenheter mellan 

de skolor som har mest nöjda elever och de som är minst nöjda. Statistiken visar att även  

skolorna med minst nöjda elever har förbättrat sina resultat och att nöjdheten med 

undervisningen har ökat, men från en låg nivå.  

 

Vår tolkning är att den systematiska satsningen på ökad kvalitet börjat ge effekter i 

undervisningen. PiL-utbildningen för nyanställda yrkeslärare har en viktig del i detta, liksom att 

samtliga skolor aktivt arbetar med att öka kvaliteten i undervisningen. Det är ett obligatoriskt 
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fokusområde i skolornas arbetsplaner och därmed en del av enheternas och huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete.  

 

Slutsatser och arbete framåt 

Eftersom det finns stora skillnader mellan hur eleverna upplever undervisningen på sin skola 

finns utrymme för förbättringar. Vår ambition är att utöka det mer skolnära stödet till skolor 

som har behov av det. Likaså att fortsätta vår breda satsning på förbättrade förutsättningar 

till rektorerna med hjälp av systemstöd, kompetensutveckling, handledning samt möjligheter 

till nätverkande. Vi behöver vara uthålliga i vårt arbete och även fortsätta 

kompetensutvecklingen till nyanställda yrkeslärare och till förstelärarna. Ambitionen är att vi 

med dessa insatser på sikt ska bidra till att likvärdigheten ökar mellan våra skolor.  

 

 

Introduktionsprogram 

Huvudmannens organisering av introduktionsprogrammen 

Inför det aktuella läsåret tog huvudmannen fram nya planer för utbildningarna på 

introduktionsprogram. Vi har även tidigare valt att ha lokala utbildningsplaner utifrån att 

förutsättningarna på de olika skolenheterna och därmed även upplägget för utbildningarna, 

skiljer sig så pass mycket från ort till ort att en samlad utbildningsplan inte varit möjlig att ta 

fram. I de nya utbildningsplanerna har vi ytterligare konkretiserat huvudmannens intention 

med utbildningarna för respektive skolenhet och även förtydligat elevens väg genom 

utbildningen, uppföljning och möjligheter till fortsatt utbildning efter genomfört 

introduktionsprogram. Framtagandet av de nya utbildningsplanerna genomfördes i samband 

med en kompetensutvecklingsinsats ht -20  kring bland annat introduktionsutbildningarnas 

mål, längd och innehåll samt studieplan och betygsdokument på introduktionsprogram.  

 

Förutom utbildningsplanerna har huvudmannen också gemensamma rutiner för löpande 

proaktiv uppföljning av samtliga elevers måluppfyllelse i form av ett EWS3 och 

betygsprognoser. Därutöver ombeds rektor några gånger årligen redovisa för Skolchef hur 

många elever de har på respektive introduktionsprogram, vilken deras målsättning är och 

samtidigt ge en prognos över hur många av eleverna som bedöms kunna nå målet inom 

avsatt tid.  

 

Vi för dessutom löpande statistik över elevernas förflyttning inom skolenheterna, till exempel 

hur många introduktionselever som övergår till nationella program, men också över orsaken 

till att introduktionselever lämnar våra skolor. Att en elev lämnar skolan kan bero på flera olika 

saker. Givetvis kan det vara ett studieavbrott, men det kan också vara så att eleven under 

läsårets gång uppnått målet för utbildningen och därför går vidare mot nästa mål någon 

annanstans. Uppgifter om varför eleven lämnar skolenheten registreras därför digitalt i 

samband med utskrivning och sammanställs av huvudmannen årligen. 

 

Förutom de insatser som beskrivs under andra rubriker i denna rapport, och som riktar sig till 

alla elever, genomför huvudmannen också vissa insatser särskilt riktade mot utbildningarna 

på introduktionsprogram. Det handlar framförallt om dialog mellan skolchef, KUA och rektor i 

samband med uppföljning av introduktionsutbildningarna, främst i samband med de 

prognoser och de analysseminarier som beskrivs ovan. Dialogerna utgår från det underlag 

som sammanställts och berör sådana frågor som bedöms aktuella på lokal nivå. Beroende 

 
3 Early Warning System, också benämnt MUD, Måluppfyllelsedokument, från och med vt -21 



24 
 

på vad som framkommer under dialogen kan också mindre lokala insatser genomföras på 

skolnivå. 

 

Samlad analys av kunskapsresultaten 

 

Tabell 7: analys av kunskapsresultat på IM-program 

IM-program Läsår Antal A B C D E F 

Programinriktat val 1920 8225 2% 4% 13% 17% 42% 21% 

2021 5974 2% 4% 12% 14% 44% 24% 

Yrkesintroduktion 1920 3962 1% 4% 9% 16% 44% 27% 

2021 4356 2% 4% 9% 14% 48% 24% 

Individuellt alternativ 1920 110 2% 5% 6% 19% 58% 10% 

2021 78 0% 6% 8% 6% 65% 14% 

IM totalt  1920 12297 2% 4% 12% 17% 43% 23% 

2021 19408 2% 4% 10% 14% 46% 24% 

 

Tittar vi på introduktionselevernas resultat avseende satta betyg kan vi se att andelen F är 

hög, markant högre än för eleverna på de nationella programmen, och att andelen betyg 

högre än E är låg. Tyvärr kan vi också se att resultaten överlag försämrats något från 

föregående läsår vilket vi anar kan ha med Corona att göra. Vår bedömning är att bland 

annat förutsägbar struktur och täta avstämningar är extra viktigt för våra introduktionselever, 

och under pandemin har det trots stora ansträngningar på skolorna tyvärr inte alltid gått att 

tillgodose sådana behov.  

 

Skillnaden mellan de två stora programmen, Programinriktat val och Yrkesintroduktion, är 

relativt liten och minskande. Resultaten på Individuellt alternativ är markant bättre, men man 

bör minnas att det är en långt mindre utbildning än de föregående och att den endast finns 

på ett fåtal skolor. På skolorna går också en handfull elever på Språkintroduktion, men 

eftersom totalt 10 betyg satts för dessa elever under de båda läsåren redovisas dessa inte i 

tabellen.  

 

Tabell 8: Kursbetyg i engelska, matematik och sve/SvA 

Kursbetyg 20/21 A B C D E F 

Engelska 1% 5% 9% 11% 39% 35% 

Matematik 1% 2% 7% 11% 42% 38% 

Svenska 1% 1% 8% 16% 45% 29% 

Svenska som andraspråk 1% 2% 9% 13% 43% 32% 

Totalt 1% 2% 8% 12% 42% 34% 

 

Tittar vi särskilt på elevernas kursbetyg i engelska, matematik och svenska/SvA kan vi också se 

att dessa kurser är särskilt svåra för elever på introduktionsprogram. Andelen F är särskilt hög i 

dessa kurser och andelen högre betyg är mycket låg.  

 

Under läsåret 19/20 sattes också nästan 1200 grundskolebetyg på skolorna, under 20/21 

något färre, uppemot 900. Eftersom betyg i grundskoleämnen på introduktionsprogram oftast 

sätts just då eleven uppnått kunskapskraven för E sätts mestadels just E-betyg och relativt få F 

eller högre betyg. Därmed är det föga intressant att titta på betygsfördelningen för dessa 

betyg.  

 

Tabell 9: Betygsfördelning per skola 
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Skola Antal 20/21 Andel A-E Andel F 

PRAKTISKA Borås 131 54% 46% 

PRAKTISKA Bromma 169 84% 16% 

PRAKTISKA Falun 71 76% 24% 

PRAKTISKA Gävle 78 68% 32% 

PRAKTISKA Göteborg 174 71% 29% 

PRAKTISKA Halmstad 612 74% 26% 

PRAKTISKA Helsingborg 59 71% 29% 

PRAKTISKA Jönköping 309 92% 8% 

PRAKTISKA Kalmar 365 73% 27% 

PRAKTISKA Karlstad 245 73% 27% 

PRAKTISKA Kristianstad 421 76% 24% 

PRAKTISKA Kungsbacka 190 65% 35% 

PRAKTISKA Liljeholmen 605 86% 14% 

PRAKTISKA Linköping 69 78% 22% 

PRAKTISKA Luleå 88 81% 19% 

PRAKTISKA Malmö City 327 61% 39% 

PRAKTISKA Malmö Limhamn 359 70% 30% 

PRAKTISKA Märsta 124 84% 16% 

PRAKTISKA Nacka 1000 71% 29% 

PRAKTISKA Nykvarn 551 71% 29% 

PRAKTISKA Skellefteå 271 69% 31% 

PRAKTISKA Skövde 302 86% 14% 

PRAKTISKA Sundsvall 334 88% 12% 

PRAKTISKA Södertälje 421 74% 26% 

PRAKTISKA Trollhättan 210 45% 55% 

PRAKTISKA Täby 115 83% 17% 

PRAKTISKA Uppsala 167 87% 13% 

PRAKTISKA Västerås 273 89% 11% 

PRAKTISKA Växjö 667 72% 28% 

PRAKTISKA Ystad 278 69% 31% 

PRAKTISKA Örebro 399 77% 23% 

PRAKTISKA Örnsköldsvik 136 85% 15% 

Totalt 20/21 9520 75% 25% 

 

Tittar vi slutligen på kursbetyg för introduktionselever per skola kan vi se att andelen 

godkända respektive underkända betyg skiljer sig markant åt mellan skolor. Detta kan bero 

på flera saker, bland annat skillnader i elevers förkunskaper, men vi behöver också reflektera 

kring hur vi genom organisation och utveckling av arbetssätt kan arbeta för att ge 

huvudmannens introduktionselever mer likvärdiga möjligheter till lärande och utveckling.  

 

De övergripande resultaten av våra introduktionsutbildningar sammanställs dels ur vår interna 

elevstatistik, dels ur en digital uppföljning av elever som lämnar skolenheten. Datumintervallen 

mellan dessa är något olika, vilket gör att de är svåra att slå samman till en helhet, men de 
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ger oss ändå en relativt god bild av vad som händer med våra elever under deras tid hos oss. 

Den statistik som vi har avseende elevers förflyttningar inom skolenheterna spänner över 

perioden 1 sep 2020 – 15 juni 2021. Därmed syns alltså inga förändringar (t.ex. programbyten) 

som genomförs i augusti månad eller sent i juni. Vår uppföljning av elever som lämnar 

skolenheten är emellertid alltid öppen, och statistiken omfattar alltså en längre period med 

start 1 juli 2020 och slut 31 juni 2021. Av detta följer alltså att antalet elever som slutar på en 

utbildning i undantagsfall kan vara större än antalet elever som varit inskrivna på utbildningen 

under den kortare perioden. 

 

Avseende statistiken över hur många elever som når målet för sina introduktionsprogram så 

kan vi framförallt se att ganska få elever enligt vår interna statistik uppnår behörighet inom 

ramen för sina introduktionsutbildningar. På Programinriktat val (IMV) är målet alltid att eleven 

så snart som möjligt ska bli behörig till ett nationellt program. Av de ca 1200 elever som lå 

20/21 var inskrivna på ett IMV-program uppnådde lite mindre än 340 behörighet under året 

och övergick till ett nationellt program hos oss. Av de drygt 560 som lämnade skolenheterna 

var det endast ytterligare 20 som uppnått behörighet. Vi vet att det ofta tar mer än ett läsår 

för eleverna att uppnå behörighet, särskilt om de saknar betyg i engelska och inte har läst 

engelska i så många år innan de kommer till våra skolor. Men vi kan samtidigt inte vara nöjda 

med att så många elever lämnar våra IMV-utbildningar utan att ha uppnått sitt mål.  

 

På Yrkesintroduktion (IMY), där drygt 1000 elever gick lå 20/21, blev 55 behöriga under 

läsårets gång och övergick till ett av våra nationella yrkesprogram. Ytterligare 35 uppnådde 

behörighet och lämnade sedan skolenheterna mellan juli-juni. Yrkesintroduktion kan 

emellertid också syfta till att eleven ska bli anställningsbar och kunna gå ut i arbete efter 

genomförd utbildning. Av de drygt 750 elever som lämnade skolorna juli-juni var det drygt 150 

som fått ett jobb. Även 90 av eleverna på IMV gick ut i arbete. På den utbildningen är det 

förvisso inte målet, men det kan givetvis ändå vara en positiv utveckling för många av de 

aktuella eleverna.  

 

Vi kan emellertid också se att ganska många elever lämnar utbildningarna utan att ha 

uppnått vare sig behörighet eller en anställning. Drygt 160 elever på IMV och 230 elever på 

IMY avbröt sina utbildningar i förtid och ytterligare drygt 150 elever på IMV och 200 på IMY 

fullföljde sin utbildning utan att nå målet. Ytterligare drygt 180 elever bytte till ett annat 

introduktionsprogram på en annan skola medan ett 50-tal övergick till Komvux eller andra 

utbildningar.  

 

Vad gäller Individuellt alternativ, IMA, och Språkintroduktion, IMS, så hade vi endast ett 50-tal 

IMA-elever och färre än 20 IMS-elever på skolorna sep-juni. Det är endast ett fåtal av skolorna 

som har elever på dessa utbildningar, och det är därför svårt att dra några långtgående 

slutsatser på övergripande nivå. Det är också utbildningar där elevernas mål och 

utbildningarnas längd och innehåll kan skifta väldigt mycket från elev till elev, vilket ytterligare 

försvårar en övergripande uppföljning. Vi kan emellertid se att av 56 elever på IMA som 

lämnade skolorna under juli-juni var det 13 som gick direkt ut i arbete. 27 gjorde emellertid ett 

studieavbrott. Statistiken för IMS-utbildningarna visar att hela 65 elever lämnade skolorna, 

vilket kan uppfattas som konstigt eftersom inte ens 20 elever var registrerade på den 

utbildningen mellan sep-juni. Detta hänger emellertid samman med att statistiken över elever 

som lämnar skolenheterna även avser elever som lämnade skolorna under juli-augusti, då en 

hel del tidigare IMS-elever skrevs ut från skolorna. Därefter har antalet IMS-elever i 

organisationen sjunkit. Av de 65 elever som lämnade skolorna under året var det hela 50 som 

gjorde ett studieavbrott.  
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Utvärdering av likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

Det vi kan se överlag av våra uppföljningar är alltså att alltför många elever på introduktions- 

program hoppar av sina utbildningar eller fullföljer utan att nå sina mål. Framförallt är det 

relativt få elever som uppnår behörighet till ett nationellt program. Det skulle kunna vara så 

att en del elever flyttats från introduktionsprogram till nationella program under den period 

då vi saknar statistik över programbyten (från mitten av juni till sista augusti 2021), men även 

om så är fallet så vet vi av ovanstående statistik att vi behöver bli bättre på att leda våra 

elever hela vägen in i mål. Vi ser också att statistiken varierar mycket från skola till skola och 

att vi behöver få en tydligare bild av vad det kan bero på. Kan det vara så att kvaliteten i 

den undervisning eleverna får för att uppnå godkända betyg i sina grundskolor varierar, eller 

rör det sig om antalet undervisningstimmar i grundskoleämnen som eleverna erbjuds? Kan 

det ha med den studie- och yrkesvägledning eleverna erbjuds, eller är vissa skolor bättre än 

andra på att erbjuda studiehandledning på modersmålet? Kanske utgångsläget och 

förkunskaperna bland de elever som antas på de olika orterna varierar? Finns det kopplingar 

mellan ovanstående statistik och elevernas frånvarostatistik? 

 

Kort sagt skulle vi behöva ha bättre underlag för att följa upp och utvärdera våra 

introduktionsutbildningar. De kompetensutvecklingsinsatser som genomförts inför det aktuella 

läsåret har tydliggjort hur mycket vi inte vet om våra introduktionsutbildningar som vi skulle 

behöva veta för att på ett effektivt sätt kunna behovsinventera och genomförda riktade 

insatser för ökad måluppfyllelse.  

 

Slutsatser och arbetet framåt 

Utifrån det behov av förstärkt uppföljning och insyn som konstateras ovan planeras flera 

åtgärder inför läsåret 2021/22. Vi kommer att utarbeta en gemensam strategi för 

introduktionsprogrammen, inklusive stöd- och kontrollåtgärder avseende utbildningarnas 

planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling. En utvecklingsledare med 

särskilt ansvar för introduktionsprogrammen kommer att anställas på huvudmannanivå. Hen 

kommer dels att ansvara för kompetensutvecklingsinsatser, handledning och framtagande 

av olika stödmaterial, men också för att utveckla processen kring uppföljning och utvärdering 

av introduktionsutbildningarna. Bland annat kommer den tidigare statistik som huvudmannen 

varit beroende av för utvärderingen ersättas av en sammanställning av elevernas 

avgångsbetyg, en metod som vi bedömer kommer att ge bättre information än nuvarande 

underlag.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande  

Huvudmannens arbete för kvalitet och likvärdighet i det arbetsplatsförlagda lärandet  

Sedan ett par år arbetar Praktiska gymnasiet på flera sätt för att digitalisera arbetet med det 

arbetsplatsförlagda lärandet och därmed skapa förutsättningar för ökad kvalitet och 

likvärdighet. Ett exempel är våra digitala kontrakt. Skolverket ställer formella krav på 

lärlingskontrakt och Praktiska gymnasiet vill säkerställa ett korrekt innehåll samt underlätta 

hanteringen. Därför har vi sedan ett par år tillbaka arbetat fram en webbaserad lösning för 

digitala kontrakt som samtliga våra skolor använder och som också säkerställer att 

arbetsgivarna får den ersättning som de har rätt till.  

 

På liknande sätt har vi sedan ett par år arbetat med appen LoopMe, vars syfte är att 

underlätta kommunikationen mellan lärare, elev och handledare under APL. 

Implementeringen av arbetet har fortsatt under läsåret och appen används nu av 513 lärare 
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jämfört med 132 för ett år sedan. Antalet elever som rapporterar sin APL i verktyget har ökat 

från drygt 1200 i januari 2020 till drygt 6800 i juni 2021.  

 

Därtill gör vi kontinuerliga uppföljningar av vilka elever som har APL-plats, vilka branscher som  

har svårt att bidra med APL-platser och på vilket sätt vi kan säkerställa att samtliga elever har 

APL i den omfattning som de har rätt till. Varje skolchef har också ett särskilt uttalat ansvar för 

olika branscher/program, vilket bland annat innefattar kontakter med branschföreträdare 

och myndigheter i syfte att bidra till en utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Detta 

ser vi som en kritisk faktor då Praktiska Sverige har en hög andel lärlingar som gör minst hälften 

av sin utbildning ute på företag.   

 

Under läsåret genomfördes dessutom ett pilotprojekt kring hur skolor kan skaffa och 

kvalitetssäkra APL-platser. Piloten genomfördes vid fyra av våra skolor och blev väldigt 

uppskattad. Bland annat ledde det till att yrkeslärarna fick ökat självförtroende att kontakta 

arbetsgivare om möjliga APL-platser. Projektet utvärderas nu för att se hur vi kan dra nytta av 

lärdomarna, utveckla arbetssättet och ta det vidare inom organisationen. Vi har också tagit 

fram ett självskattningsmaterial för APL där skolorna kan utvärdera sitt arbete och få syn på 

inom vilka områden de behöver bli bättre. Det inbegriper områden som kvalitetssäkring av 

APL-platser, tillgång till kvalificerade handledare, kommunikation skola – företag, 

trepartssamtal samt uppföljning och samverkan med branscherna.  

 

 

Samlad analys av det arbetsplatsförlagda lärandet 

 

Tabell 11: Resultat APL 

Indikator elevenkät Praktiska totalt Intervall högst-lägst 

samtliga Praktiska 
skolor 

Jag är nöjd med min 

APL 

77% 57-91% 

Min handledare är 

bra på att ge tydliga 

förklaringar och 
instruktioner i arbetet 

79% 57-91% 

Jag känner mig 

trygg på min APL-
plats 

84% 60-94% 

 

Av elevundersökningen framgår att majoriteten av eleverna är nöjda med sin APL. Det har 

dessutom ökat med tre procentenheter sedan förra läsåret. Detta trots pandemin då många 

elever haft svårt att komma ut på APL. Det har ibland krävts stora insatser från både lärare 

och elever för att eleverna ska få praktiskt träna olika moment i sina kurser. De flesta elever är 

också trygga på sin APL-plats och nöjda med sina handledare. Samtidigt ser vi att det finns 

stora skillnader mellan skolor. Dels menar vi att detta avspeglar den skillnad i likvärdighet som 

vi kan se på andra områden – olika skolor har olika utmaningar och lyckas i olika utsträckning 

hålla den kvalitet som eftersträvas. Det är vi medvetna om och jobbar på för att kompensera 

för med bland annat en mer effektiv resursfördelning, ett förbättrat systematiskt 

kvalitetsarbete och olika kompensutvecklingsinsatser. Sen har pandemin självklart satt käppar 

i hjulet även detta läsår. På vissa program har det varit svårt att få ut elever på arbetsplatser, 

exempelvis inom bygg, el och vvs, även om det har förekommit en del regionala skillnader. 

Detta avspeglas också i hur eleverna uppfattar sin APL. En annan del är i vilken mån skolorna 

haft tillräckligt med utrustning och material för att kompensera för den praktiska träning som 
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skulle skett ute i arbetslivet. Vi har på flera ställen förbättrat och utvecklat våra verkstäder för 

att kunna träna olika moment i skolan, vilket har varit till en stor hjälp under pandemin. Men 

det har inte alltid räckt till i den utsträckning som hade behövts när pandemin stängt ner 

samhället på det sätt som skett.  

 

Slutsatser och arbetet framåt 

Vi kan konstatera att personalens kunskap och engagemang för våra elever har varit en 

starkt bidragande faktor till att eleverna trots allt är övervägande nöjda med sin APL. De har 

på olika sätt arbetat för att eleverna ska få den praktiska träning som de behöver och 

arbetat hårt för att kunna erbjuda APL-platser trots att det varit svårt under rådande 

pandemi. Vårt arbete med digitalisering av kontrakt och den digitala appen LoopMe har 

också bidragit till att kvaliteten på APL-arbetet förbättrats och gett förutsättningar för en 

bättre likvärdighet. Mycket arbete kvarstår dock och vi fortsätter utveckla vårt arbete kring 

APL kommande läsår. Implementeringen av LoopMe förstärks med hjälp av utbildade 

support-personer och behovsanpassat stöd för planering och genomförande av APL kommer 

att erbjudas. 

 

Trygghet  

Arbetet mot kränkande behandling 

På Praktiska gymnasiets skolor råder nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Varje år genomförs en digital kartläggning av den psykosociala miljön med 

eleverna. Frågorna rör skolans likabehandlingsarbete, ordningsregler, trygghet och relationen 

mellan elever och mellan lärare och elever. Utifrån kartläggningen görs en riskanalys som 

sedan ligger till grund för planeringen av årets förebyggande åtgärder. Arbetet 

dokumenteras i ett årligt plandokument mot diskriminering och kränkande behandling, där 

även skolans främjande och åtgärdande arbete beskrivs. I de fall misstänkta kränkningar 

inträffar agerar skolan utifrån gemensamma rutiner som bland annat involverar anmälan till 

rektor samt till huvudmannen. När huvudmannen mottagit en anmälan om befarad 

kränkning utreds ärendet av huvudmannens skoljurist. I de fall kränkning, trakasserier eller 

diskriminering kan fastslås föreslår huvudmannen adekvata åtgärder utifrån vad som inträffat.  

 

Vi kan konstatera att anmälningarna av kränkande behandling minskat sedan föregående 

läsår. Lå 20/21 anmäldes 51 fall av kränkande behandling till huvudmannen, vilket är 21 färre  

jämfört med föregående läsår. Samtidigt visar statistiken att 10 av 33 skolor inte gjort några 

kränkningsanmälningar alls till huvudmannen under läsåret, viket skulle kunna tolkas positivt, 

men som kräver en djupare analys av orsakerna.   

 

Det finns tydliga rutiner för hur skolorna ska arbeta mot kränkningar och vilka rutiner som 

gäller när kränkningar sker. I en enkät från hösten 2020 uppger 87% av eleverna att de känner 

sig trygga i skolan och 86% vet vem/vilka de ska kontakta om de känner sig kränkta. Det är i 

princip samma resultat jämfört föregående läsår då 87% ansåg att de var trygga i skolan och 

85% uppgav att de visste vem/vilka de skulle kontakta om de kände sig kränkta. Nedbrutet 

på skolnivå kan vi se att elevernas upplevelse av trygghet har ökat på 28 skolor, medan den 

mins kat på tre och en skola har samma resultat vad gäller trygghet jämfört med föregående 

läsår. Samtidigt uppger 60% av eleverna att de inte vet vad skolan gör för att se till att ingen 

blir illa behandlad, vilket visar att det finns utrymme för förbättringar.  
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Sammanfattningsvis kan vi se att allt fler skolor anmäler kränkningar till huvudmannen och att 

elever i högre grad kan se att skolan vidtar åtgärder när kränkningar sker. Eleverna känner sig 

tryggare i skolan, men arbetet mot kränkningar behöver fortsätta. Rutiner för arbetet mot 

kränkningar behöver bli mer kända bland personal och elever och leda till att samtliga 

kränkningar som sker på skolorna också hanteras i enlighet med beslutade rutiner. Det 

behöver även skapas en större samstämmighet kring vad en kränkning är och vilka rutiner 

som gäller när någon blir kränkt.  

 

Trygghet  

Huvudmannens arbete för ökad trygghet  

Generellt sätt upplevs skolor inom Praktiska gymnasiet som trygga. Skolorna är förhållandevis 

små och lärare och elever känner varandra väl, vilket bidrar till en känsla av trygghet.  

 

Majoriteten av eleverna uppger att de trivs i skolan. Trivseln har ökat med 8 procentenheter 

till 80 %. I elevenkäten (januari 2020) svarade 85% av eleverna att de kände sig trygga i 

skolan, vilket är en ökning med sex procentenheter sedan föregående läsår och nio 

procentenheter sedan lå 18/19. I elevenkäten framkommer att 84% upplever att de känner 

sig trygga på sin APL-plats, vilket också är en förbättring (79% lå 18/19 och 81% lå 19/20). 77 % 

anser att lärarna ingriper när någon utsätts för kränkning, vilket är en ökning med 7 

procentenheter sedan föregående mätning, och 14 procentenheter jämfört med för två år 

sedan. 73 % av eleverna uppger att de behandlar varandra väl på skolan vilket är en ökning 

med 9 procentenheter.  

 

Vi kan samtidigt se att det finns stora skillnader mellan skolorna när det gäller trygghet. Likaså 

kan vi se en viss skillnad mellan hur pojkar och flickor upplever tryggheten på skolorna. 

Pojkarna upplever i högre utsträckning att de är trygga jämfört med flickorna (87% för pojkar 

och 82% för flickor). Störst skillnad mellan könen finns mellan hur pojkar och flickor upplever att 

eleverna behandlar varandra på skolan. 78% av pojkarna tycker att eleverna behandlar 

varandra väl medan bara 65% av flickorna tycker det.  

 

Resultatet för trivsel har en spridning mellan 66 % och 92 % vilket innebär att lägstanivån har 

förbättrats med 12 procentenheter. På frågan om eleverna behandlar varandra väl på 

skolan ligger spridningen mellan 53 % och 87 % vilket visar att lägstanivån förbättrats med 8 

procentenheter  och högstanivån med 9 procentenheter. Även när det gäller i vilken mån 

lärarna ingriper vid kränkningar har resultaten förbättrats. Lägstanivån har ökat med 9 

procentenheter till 63% som anser att lärarna agerar när kränkningar uppstår. Högstanivån 

har ökat med 10 procentenheter till 90%. Detta ger en indikation på att vårt 

värdegrundsarbete ger positiva resultat, men också att vi behöver fortsätta arbetet för en 

likvärdig skola där alla elever upplever trygghet, trivsel och arbetsro.  

 

En positiv och stark värdegrund där eleven är i centrum är en viktig faktor för upplevelsen av 

trygghet och trivsel. Under läsåret har arbetet med att implementera den gemensamma 

värdegrunden fortsatt. I år har vi sett en ökad medvetenhet hos rektorer, personal och elever 

bland annat genom att ledorden Ambition, Kraft och Glöd på olika sätt synliggjorts på 

skolorna och bildat utgångspunkt för värdegrundsarbetet.  Ambitionen från huvudmannens 

sida har varit att stötta skolorna med förslag på konkreta handlingar att genomföra 

tillsammans med eleverna för att föra upp värdegrunden på dagordningen. På vår interna 

webbplats har en aktivitetstidslinje publicerats med förslag på hur skolorna kan involvera 

elever och personal att gå från ord till handling kring Ambition, Kraft och Glöd. 
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Samlad analys av trygghetsresultaten 

 

Tabell 10: Resultat trygghet 

Indikator elevenkät Praktiska totalt Intervall högst-lägst 

samtliga Praktiska 
skolor 

Jag känner mig 

trygg i skolan 

85% 92-72% 

Personalen ingriper 

om någon blir illa 
behandlad 

77% 90-63% 

Jag tycker eleverna 

på min skola 
behandlar varandra 

på ett bra sätt 

73% 87-55% 

 

Skillnaderna i trygghet mellan olika skolor kan förmodligen hänföras till flera olika 

samverkande faktorer: rektors pedagogiska ledarskap, andelen utbildade lärare, de fysiska 

lokalerna samt hur strukturerat och systematiserat värdegrundsarbetet bedrivs. Dock är det 

huvudmannens ansvar att ge skolorna förutsättningar att skapa trygghet på skolan, vilket 

indikerar att huvudmannen i ännu högre grad behöver se över  sin resursfördelning och 

säkerställa att stödet till skolorna blir behovsanpassat. Vårt arbete med att stärka rektors 

pedagogiska ledarskap och ge förutsättningar för ett förbättrat elevhälsoarbete har dock 

gett resultat då elevernas upplevelse av trygghet har förbättrats de tre senaste åren. 

Samtidigt kan vi aldrig vara nöjda med att det är så stora skillnader mellan skolorna. Vårt 

arbete med att öka likvärdigheten mellan skolorna kommer därför att fortsätta oförtrutet, 

framför allt genom en mer aktiv resursfördelning och ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete 

där behovsanpassat stöd till enskilda skolor är en viktig del.     

 

 

Slutsatser och arbetet framåt  

Då detta år präglats av pandemin och en stor del av undervisningen skett via 

fjärrundervisning är det rimligt att det haft en betydelse för elevernas upplevelse av arbetsro 

och trygghet. Men även vår satsning på förbättrade lokaler och att många skolor har 

förhållandevis få elever och små undervisningsgrupper har troligen också haft en positiv 

inverkan på elevernas upplevelse av arbetsro och trygghet. En god studiemiljö är ett fortsatt 

utvecklingsområde där vi genom olika insatser arbetar för att öka andelen elever som 

upplever att de kan få arbetsro i skolan. Exempel på sådana insatser är utveckling av 

undervisningen, förbättrade förutsättningar för elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete samt en satsning på bättre lokaler. 

 

 

Elevhälsa, stöd och tidiga stödinsatser 

Särskilt stöd 

Huvudmannens arbete för att säkerställa tillgång till särskilt stöd 

Skolchef säkerställer tillsammans med rektor att varje skola har tillgång till samtliga funktioner 
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inom elevhälsan. När vakanser uppstår kan en närliggande skola få dela med sig av sin 

specialpedagog till exempel – antingen att tjänsten förläggs på två skolor eller att rektor och 

personal får stöd via fjärr vid behov. Tillgången till elevhälsa och inte minst specialpedagog – 

och i flera fall även speciallärare – har visat sig vara en framgångsfaktor för att elever som 

behöver det ska få särskilt stöd och bättre möjligheter att nå sina mål. En annan viktig faktor 

är att rutinerna för anmälan till rektor och utredning och beslut om särskilt stöd är välkända 

och används på skolan. Huvudmannen har utarbetat en elevhälsoplan där bland annat 

rutinerna finns beskrivna som ett stöd till skolorna. Rektorer och elevhälsa har också möjlighet 

att vända sig till huvudmannen för råd och stöd vid behov. Under året genomfördes en 

uppföljning av kvaliteten på dokumentationen av särskilt stöd. Utifrån resultatet genomfördes 

därefter  skolspecifik kompetensutveckling kring skolornas arbete med utredningar och 

åtgärdsprogram. 

 

Studiehandledning på modersmålet är en speciell form av särskilt stöd. Läsåret 19/20 tog 

huvudmannen fram ett kartläggningsmaterial som skolorna kan använda för att utvärdera 

vilka behov av studiehandledning som eleverna kan behöva. Var tredje månad följer 

skolcheferna upp i vilken mån skolorna erbjuder detta stöd för att säkerställa att eleverna får 

det särskilda stöd som de behöver. Under läsåret har 179 elever på 19 skolor fått 

studiehandledning på modersmålet i 8 språk. Det är ungefär samma omfattning som 

föregående läsår. De största språken har varit arabiska och dari.  

 

Samlad analys av arbetet med att säkerställa tillgången till särskilt stöd 

Inom Praktiska gymnasiet finns många små skolor vilket innebär att tjänsterna inte alltid blir så 

stora. Detta är en utmaning när det gäller hur elevhälsan kan samverka med varandra och 

stötta lärare och elever i den utsträckning som behövs. Utmaningen är också att få tag på 

personer att anställa. Många gånger finns inga eller väldigt få sökande till tjänster som 

skolsköterska, kurator eller specialpedagog. När det är möjligt uppmanar vi därför 

närliggande skolor att dela på en skolsköterska, kurator eller specialpedagog och i vissa fall 

kan skolorna också utöka tjänsterna då behovet av exempelvis specialpedagog och kurator 

kan vara stort.  

 

Vi kan se att kompetensutvecklingen kring elevhälsan och studiehandledning på 

modersmålet gett resultat. Rektorer och personal har bättre rutiner kring arbetet med särskilt 

stöd och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd menar vi är en av faktorerna till att 

examensgraden utvecklats positivt de senaste åren. Kunskapen om studiehandledning som 

stödform har också blivit bättre, även om det fortfarande finns utmaningar. Många elever 

tackar till exempel nej till studiehandledning då de inte förstår stödformen utan tycker att det 

känns stigmatiserande. Skolorna försöker då arbeta kompensatoriskt med flerspråkiga lärare 

och ett språkutvecklande arbetssätt.   

 

Slutsatser och arbetet framåt  
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Det finns idag en större kunskap kring arbetet med särskilt stöd och för samverkan med 

elevhälsan i detta arbete. Därför blir det extra svårt när det uppstår vakanser och det 

specialpedagogiska stödet till exempel uteblir. Rutinerna kring extra anpassningar och särskilt 

stöd fungerar bra på många skolor, men när det uppstår vakanser i exempelvis det 

specialpedagogiska stödet blir det lätt att rutinerna haltar. Det är problematiskt och något 

som vi behöver fortsätta jobba med att lösa. På samma sätt behöver vi fortsätta arbeta för 

att elever ska ges tillgång till studiehandledning på modersmålet. Även om det ökat i många 

skolor kvarstår utmaningen att eleverna ska förstå fördelen med stödformen och vilja ta emot 

stödet.  

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Huvudmannens arbete för att säkerställa tillgång till elevhälsans lagstadgade kompetenser 

Skolchef säkerställer genom täta uppföljningar med rektor att varje skola har tillgång till 

samtliga funktioner inom elevhälsan. Varje skola har tillgång till medicinsk, specialpedagogisk 

psykosocial och psykologisk kompetens. När vakanser uppstår använder sig rektor av flera 

olika sätt för att tillsätta tjänsten. Det kan vara exempelvis annonsering, att en närliggande 

skola delar med sig t. ex av sin specialpedagog/kurator/skolsköterska eller att vi använder oss 

av ett rekryteringsföretag. En skolpsykolog är anställd centralt för att stötta samtliga skolor 

inom Praktiska gymnasiet med råd och vägledning utifrån sitt kompetensområde. Det 

inbegriper såväl råd och vägledning som utbildning och viss handledning utifrån skolspecifika 

behov.  

 

Samlad analys av arbetet med att säkerställa tillgången till elevhälsa 

Inom Praktiska gymnasiet finns många små skolor vilket innebär att elevhälsans personal ofta 

har deltidstjänster vilket försvårar samarbetet kring det hälsofrämjande och förebyggande 

arbetet. Inte sällan ligger fokus på det åtgärdande arbetet som tar upp merparten av 

elevhälsomötena. Vi har dock sett en positiv förändring efter den kompetensutveckling som 

genomfördes förra läsåret. Allt fler skolor har ett större fokus på det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Bland annat har många skolor en agenda för sina elevhälsomöten 

där de börjar med att diskutera insatser som är förebyggande och hälsofrämjande innan de 

tar upp det åtgärdande arbetet. Elevhälsofrågorna har också diskuterats i regionala 

rektorsmöten där rektorerna kunnat dela med sig av sina framgångsfaktorer och dilemman. 

Vi kan se att det på många skolor blivit en positiv förskjutning mot att arbeta långsiktigt 

förebyggande istället för enbart åtgärdande. Samtidigt är det stora skillnader mellan skolor 

även inom detta område och därför ges behovsanpassat stöd till de skolor som behöver. Det 

kan vara i form av kompetensutveckling, men också utökade resurser. Ett annat sätt som vi 

tror ska gynna det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är vårt MUD-arbete.  MUD står 

för analys av måluppfyllelsen och innebär en diskussion kring hur undervisningen kan 

förändras för att eleverna i högre utsträckning ska nå sina mål. Detta hoppas vi kommer att 

bidra till att minska det åtgärdande arbetet för elevhälsan då större fokus kommer att läggas 

på undervisningens möjligheter och inte elevernas brister. MUD-arbetet har initierats på alla 

våra skolor under vt -21 och kommer att fortsätta implementeras kommande läsår.   

 

Slutsatser och arbetet framåt  

Vi kan se att vårt arbete med att utveckla elevhälsan har gett resultat och att många skolor 

idag arbetar mer förebyggande och hälsofrämjande. Framgångsfaktorer har varit tydligare 

roller och ansvar, behovsanpassade insatser från huvudmannen samt en mer aktiv 

resursfördelning. Införandet av regelbundna uppföljningar där elevhälsans arbete diskuteras 

och analyseras har också bidragit till att elevhälsoarbetet utvecklats. Utmaningar som 
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kvarstår är hur skolor, där det uppstår vakanser, kan lösa detta genom mer samverkan med 

närliggande skolor. En annan utmaning är hur tjänsterna kan tillsättas så att det gynnar 

samverkan kring arbetet med elevernas måluppfyllelse. Arbetet med elevhälsan är ett fortsatt 

utvecklingsområde kommande läsår, där insatserna kommer att utgå från enskilda skolors 

specifika behov på avrop av rektor. 

 

 

Samlad bedömning och fokus 2021/22 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis bedömer vi att vårt arbete med att öka kvaliteten inom Praktiska 

gymnasiet nu börjar synas. Måluppfyllelsen, trivseln, tryggheten och studieron har ökat för 

tredje året i rad i våra mätningar. Allt fler elever går ut våra skolor med godkända betyg och/ 

eller en eftertraktad anställning. Det är något vi är väldigt stolta över och som ger oss kraft att 

fortsätta arbetet framåt. Samtidigt är vi medvetna om att ökningen skett från en låg nivå och 

att resultatet för många skolor fortfarande ligger under rikets genomsnitt.   

Den främsta framgångsfaktorn menar vi är långsiktighet. Vi behöver fortsätta vår satsning på 

att utbilda nya yrkeslärare och även förstelärare vars uppgift är att driva 

förbättringsprocesserna på skolan. Det är sådant som tar tid men som bit för bit ger avtryck i 

verksamheten och elevernas möjligheter att nå sina mål. På samma sätt behöver vi fortsätta 

ge skolorna förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet genom ett fortsatt 

behovsanpassat stöd och en mer aktiv resursfördelning. Att stärka rektorernas pedagogiska 

ledarskap är en viktig framgångsfaktor som vi under året sett ge goda resultat. Vi vill också 

fortsätta det framgångsrika arbetet vi påbörjat inom digitalisering av APL och med vårt 

systematiska kvalitetsarbete. När rektorer och personal får möjlighet att regelbundet 

analysera centrala delar av sin verksamhet blir det tydligt vilka områden som behöver stärkas 

och också glädjas över sådant man lyckats bra med. Sådant skapar både Ambition, Kraft 

och Glöd för fortsatt arbete. Introduktionsprogrammen är också ett viktigt område där vi 

behöver arbeta för att eleverna ska få bättre förutsättningar att nå sina mål.  

Vi kan samtidigt se att likvärdigheten mellan skolorna är vår största utmaning. Här behöver vi 

ta krafttag för att minska skillnaderna mellan våra skolor. Även det är ett arbete som behöver 

bedrivas långsiktigt, strukturerat och uthålligt. Genom ett bättre systematiskt kvalitetsarbete, 

fortsatta satsningar på aktiv resursfördelning och ett mer skolnära och behovsanpassat stöd 

hoppas vi kunna bidra till att likvärdigheten ökar mellan skolorna. Områden som vi kommer 

att särskilt fokusera på nästa läsår är utvecklingen av IM-programmen, den proaktiva 

elevuppföljningen, det systematiska kvalitetsarbetet samt APL. 

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/22 

Kommande läsår kommer likvärdig utbildning vara vårt prioriterade utvecklingsområde. Det 

finns en stor spridning mellan våra skolor vad gäller examensgrad och genomsnittlig 

betygspoäng. När det gäller GBP finns även en signifikant skillnad mellan könen. Flickor når lå 

20/21 en genomsnittlig betygspoäng på 13,3 medan pojkar ligger på 12,0. På samma sätt 

skiljer sig närvaron åt liksom elevernas upplevelse av trygghet. Även bland våra 

introduktionsprogram ser vi att det finns skillnader mellan skolorna i resultaten.  
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Vi behöver således utveckla arbetet med analys av studieresultat och trygghet för att kunna 

finna förklaringar och belägg till variationer och skillnader i skolornas resultat och därmed 

kunna agera mer träffsäkert och kompensatoriskt. Vi behöver också ta ett större ansvar för en 

aktiv resursfördelning, då förutsättningarna på skolorna är olika. Andra utvecklingsområden är 

den proaktiva elevuppföljningen (MUD), organisation och genomförande av undervisning på 

introduktionsprogram samt en fortsatt satsning på vårt värdegrunds- och visionsarbete.  
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