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Inledning - ledare

Jag brukar säga att yrkesutbildning är det viktigaste som finns. Med det menar jag två saker:
det ena är att Sverige stannar utan yrkesmän och yrkeskvinnor och det andra är att unga
människor får en utbildning som i de flesta fall leder dem rakt ut i arbete, till egen försörjning
och ett självständigt liv. Bland våra elever finns de som har drömt om att bli snickare, frisörer
eller svetsare sedan de var små. Men det finns också elever som inte har något framtidsyrke i
sikte och som kanske till och med har upplevt sin skoltid i grundskolan som ett misslyckande.
De kan ha haft turen att träffa en studie- och yrkesvägledare som visar på yrkesprogram som
en möjlighet. Detta kan man också utläsa av spridningen på meritvärden på våra skolor - det
kan vara ganska stora skillnader mellan lägst och högst meritvärde bland ettorna. En stor del
av eleverna som börjar har heller inte med sig alla betyg från grundskolan. Dessa elever bör
hyllas lite extra eftersom många av dem faktiskt läser både grundskoleämnen och kurserna
på ett nationellt program, på samma tid som övriga elever.  Det avspeglar sig i
examensgraden på skolorna som ligger under rikets snitt. Detta skulle kunna vara ett
misslyckande, men samtidigt gömmer sig i statistiken enskilda individer som har gjort en
fantastisk insats och fått en yrkesutbildning som gör att de får jobb!

När eleverna slutar sin utbildning hos oss frågar rektor (oftast personligen) varje elev vad de
ska göra efter utbildningen. Våren -22 svarade 81% att de har jobb eller har kommit in på
någon vidare utbildning. Detta är en ökning sedan föregående år men lägre än innan
pandemin, som naturligtvis har påverkat jobbmöjligheterna negativt.

När pandemin började lätta kunde vi åter erbjuda elever utlandspraktik. Så många som 249
elever reste till Italien, Frankrike och Spanien för arbetsplatsförlagt lärande under några
veckor och 136 av våra medarbetare åkte till Italien och Spanien för att gå bredvid och
“jobbskugga” på yrkesskolor. Detta sker inom ramen för Erasmus och jag är så stolt och
tacksam över denna möjlighet för både elever och lärare!

Det faktum att eleverna har så olika bakgrund och förutsättningar ställer höga krav på oss att
arbeta kompensatoriskt. För vi har ett ansvar att kompensera för elevernas olika
förutsättningar. Detta är en utmaning för oss - liksom för hela skolsverige. Vi kommer att
oförtrutet fortsätta att utveckla vår verksamhet, för alla elevers rätt att lyckas!

Susanne Christenson
Utbildningsdirektör
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Om Praktiska Gymnasiet

Praktiska gymnasiet ingår i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Praktiska
gymnasiet bedriver gymnasieutbildningar inom alla de nationella yrkesprogrammen,
teknikprogrammet samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Praktiska gymnasiet hade läsåret 2021/2022 38 skolor runt om i Sverige, från Ystad i söder till
Luleå i norr. Under läsåret 2021/2022 var det drygt 7900 elever som studerade på våra skolor.

Våra värdeord

Ett gemensamt värdegrundsarbete pågår för att ge alla skolor, medarbetare och elever en
gemensam värdegrund. Ledorden Ambition/Kraft/Glöd ska genomsyra hela verksamheten
samt utgöra grunden för vårt gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad vi
vill uppnå. Målet är att varje elev alltid ska få bästa möjliga chans att utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar.

Skolor och huvudmannaskap

Praktiska Gymnasiet består av 38 skolor under fem huvudmän, vilka alla är en del av
AcadeMedia.

Tabell 1: Antal elever per skolenhet på Praktiska Gymnasiet i februari 2022

Huvudman Skolenhet Antal elever

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Borås 173

Praktiska Utbildning AB Praktiska Gymnasiet Bromma 203

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Falun 210

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Gävle 170

Praktiska Utbildning AB Praktiska Gymnasiet Göteborg Gamlestaden1 283

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Göteborg 215

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Halmstad 268

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Helsingborg 160

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Jönköping 163

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Kalmar 149

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Karlstad 295

Praktiska Studier Riks AB Praktiska Gymnasiet Kristianstad 298

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Kungsbacka 120

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Liljeholmen 387

Praktiska Lärande AB Praktiska Gymnasiet Linköping Attorp 82

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Linköping Roxen 150

Hagströmska Gymnasiet AB Praktiska Gymnasiet Linköping Tannefors 95

1 Under läsåret 21/22 hette skolan Framtidsgymnasiet Göteborg.
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Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Luleå 291

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Malmö City 248

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Malmö Limhamn 233

Praktiska Studier Riks AB Praktiska Gymnasiet Malmö Norra2 246

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Märsta 106

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Nacka 410

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Norrköping 106

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Nykvarn 268

Praktiska Lärande AB Praktiska Gymnasiet Nyköping3 165

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Skellefteå 147

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Skövde 203

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Sundsvall 295

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Södertälje 271

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Trollhättan 143

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Täby 195

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Uppsala 245

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Västerås 212

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Växjö 150

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Ystad 196

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Örebro 231

Praktiska Sverige AB Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik 202

Totalt antal elever 7984

Utbildning bedrevs på följande nationella gymnasieprogram och inriktningar. Elevantalet
nedan avser februari, en månad då elevantalet vanligen är relativt stabilt.

Tabell 2: Elevantal på nationella program på Praktiska Gymnasiet i februari 2022

Nationellt program Flicka Pojke Totalt

Bygg- och anläggningsprogrammet 156 737 893

Barn- och fritidsprogrammet 188 82 270

El- och energiprogrammet 38 1087 1125

Fordons- och transportprogrammet 140 742 882

Handels- och administrationsprogrammet 258 249 507

Hantverksprogrammet 529 43 572

Hotell- och turismprogrammet 65 26 91

Industritekniska programmet 15 167 182

Naturbruksprogrammet 114 23 137

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 33 29 62

3 Under läsåret 21/22 hette skolan Framtidsgymnasiet Nyköping.

2 Under läsåret 21/22 hette skolan Framtidsgymnasiet Malmö.
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Sjöfartsutbildningen 9 9

Teknikprogrammet 5 6 11

VVS- och fastighetsprogrammet 26 661 687

Vård- och omsorgsprogrammet 278 92 370

Totalt 1845 3953 5798

En stor del av eleverna på Praktiska (drygt 25%) gick emellertid på ett introduktionsprogram.
Programmen står öppna för elever som ännu inte uppnått behörighet till gymnasieskolans
nationella program.

Tabell 3: Elevantal på introduktionsprogram på Praktiska Gymnasiet i februari 2022

Introduktionsprogram Flicka Pojke Totalt

Individuellt alternativ (IMA) 17 38 55

Programinriktat val (IMV) 356 634 990

Språkintroduktion 16 23 39

Yrkesintroduktion (IMY) 297 804 1101

Totalt 686 1499 2185

Elevsammansättning

Läsåret 2021/2022 hade Praktiska gymnasiet totalt ca 7900 elever. Skolorna är mångkulturella
och en stor andel av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Pojkar utgör en något
större del av elevunderlaget, drygt 68%.

Ledning och organisation
Praktiska gymnasiet är del av AcadeMedias gymnasieskolor, som leds av segmentschef.
Skolorna inom Praktiska Gymnasiet leds av vardera 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.

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). På grund av
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pandemin genomfördes utbildningen denna gång digitalt och lades ut som 13 lektionspass
under läsåret, där omfånget motsvarande cirka sex heldagar. Läsåret 21/22 deltog 58
yrkeslärare från 28 skolor i programmet där utvärderingen visar på att deltagarna varit
mycket nöjda med sin utbildning. Även rektorer vittnar om utbildningens betydelse för en bra
start i läraruppdraget varför huvudmannen avser fortsätta ge denna utbildningsinsats.
Rektorer för löpande dialog med obehöriga yrkeslärare om vidare studier för att öka
lärarbehörigheten ytterligare.

Praktiska Gymnasiet hade lå 21/22 totalt 68% lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilket
är en ökning (för andra året i rad) från föregående läsår då andelen utbildade lärare var
54%.

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
Tillsyner och granskningar
Under läsåret 2021/2022 ingick Praktiska Gymnasiet Örebro i en tematisk kvalitetsgranskning
av Skolinspektionen gällande arbetet med distansundervisning. I återkopplingen till Praktiska
Gymnasiet Örebro gavs en rekommendation att rektor och lärare följer upp hur
värdegrundsuppdraget påverkats av undervisning på distans och vilka eventuella
konsekvenser det fått för klassrumsklimat och relationer samt för elevernas kunskaper om
värdegrund.

Etableringskontroll i samband med utökning har under läsåret genomförts på Praktiska
Gymnasiet Nacka. Skolinspektionen bedömde att skolenheten hade förutsättningar att utöka
sin verksamhet varpå ärendet avslutades efter genomförd kontroll.

Skolinspektionen inledde under senvåren 2022 en tillsyn under första verksamhetsåret vid
Praktiska Gymnasiet i Norrköping. Två områden fick förelägganden, och en anmärkning.
Huvudmannen inkom med redogörelse för hur man ska avhjälpa bristerna, och i december
avslutade Skolinspektionen ärendet.
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Klagomål
Enligt 4 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Samtliga klagomål mot utbildningen ska också ligga till grund för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Informationen om hur man går tillväga för att
framställa klagomål till huvudmannen ska lämnas på lämpligt sätt. Det står var och en (även
utomstående) fritt att inkomma med klagomål mot utbildningen vid skolorna.

Under läsåret 2021/2022 har det inkommit åtta klagomål4 till Praktiska Gymnasiets skolor.
Under samma period avslutades elva ärenden och brister konstaterades i fem av dessa
avslutade ärenden. Bristerna rörde bl.a. huvudmannens organisation och styrning, samarbete
skola-hem, stöd och särskilt stöd. Samtliga klagomål har hanterats av huvudmannens jurister
och åtgärder har i förekommande fall vidtagits för att avhjälpa konstaterad brist.

Interna granskningar
Tillsyner och olika former av externa granskningar utgör ett viktigt underlag i AcadeMedias
kvalitetsarbete. Som en del av AcadeMedias systematiska kvalitetsarbete genomförs 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 Gymnasiet Skellefteå
Under hösten 2021 genomfördes en intern granskning av skolans verksamhet. Resultatet
visade bl.a. på att skolan bedriver saklig och allsidig undervisning. Vidare visade
granskningen att  utbildningen tar hänsyn till elevers olika behov och att lärarna stärker
elevernas lust att lära. Stöd sätts in till elever med behov, och skolan bedriver ett målinriktat
värdegrundsarbete. Samtidigt visade granskningen att det fanns utvecklingsbehov inom
några områden såsom apl, individuella studieplaner på introduktionsprogrammen, studie-
och yrkesvägledning och användning av skolbiblioteket.

Praktiska Gymnasiet Täby
En granskning av skolans verksamhet genomfördes under våren 2022. Granskningen visade
att Praktiska Täby är en skola där majoriteten av eleverna trivs och känner sig trygga.
Samtidigt identifierades utvecklingsbehov kring rutiner för områden såsom apl, betyg och
bedömning, extra anpassningar och särskilt stöd.

Praktiska Gymnasiet Malmö City
Under våren 2022 genomfördes en intern granskning av skolans verksamhet. Resultatet visade
bl.a. på att eleverna får reellt inflytande över utbildningen och de ges möjlighet att läsa
grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå samt fungerande utbildning
på introduktionsprogram. Samtidigt visade granskningen att det fanns utvecklingsbehov vad

4 Samtliga klagomål, från Skolinspektionen, BEO, elever och vårdnadshavare.
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gäller apl, trygghet, studie- och yrkesvägledning, särskilt stöd och användning av
skolbiblioteket.
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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, 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
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- 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 varumärkesgemensamma 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.
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Organiseringen av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Metoder och underlag för uppföljning i kvalitetsarbetet 2021/2022
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.

Fyra gånger om året genomförs så kallade analysseminarier på både enhets- och
huvudmannanivå där verksamhetens olika delar följs upp och analyseras i syfte att kunna
göra eventuella korrigeringar som behövs. Vid varje analysseminarium följs dessutom
enheternas SKA-planer (plan för systematiskt kvalitetsarbete, beskrivs vidare i avsnittet
Kvalitetsrapporter och SKA-planer längre ner) och huvudmannens SKA-plan upp för att
säkerställa att de planerade aktiviteterna genomförs på ett sätt som bidrar till att nå de
uppsatta målen för utvecklingsområdet.

Betygsinsamling och analysunderlag
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 undervisningens kvalitet. 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, dels beroende på
program men också 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
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introduktionsprogrammen kommer att nå sina mål inom avsatt tid. Huvudmannen följer upp
antal utfärdade gymnasieintyg, som utfärdas när en elev nått målet med sin utbildning.
Huvudmannen följer dessutom upp antal sammanställningar, som utfärdas när en elev inte
nått målet med sin utbildning. Både gymnasieintygen och sammanställningarna utgör ett
viktigt underlag i huvudmannens fortsatta arbete med utbildningarna på
introduktionsprogram.

Enkäter
Varje år genomförs ett antal enkätundersökningar på skolorna i syfte att kartlägga nuläget,
utvärdera genomförda insatser och ge ett gott underlag till planeringen av det fortsätta
arbetet. I januari 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
oktober/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. Resultaten på enkäterna följs upp och
bildar underlag till en förbättring av undervisningen genom olika former av kollegialt lärande.

Analysseminarier
Fyra gånger om året genomförs så kallade analysseminarier på både enhets- och
huvudmannanivå där verksamhetens olika delar följs upp och analyseras i syfte att kunna
göra eventuella justeringar som behövs. Vid varje analysmöte följs dessutom enheternas
SKA-planer respektive huvudmannens SKA-plan upp för att säkerställa att de planerade
aktiviteterna genomförs på ett sätt som bidrar till att nå de uppsatta målen för
utvecklingsområdet.

Kvalitetsrapport och SKA-plan
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 (SKA-plan) och på
huvudmannanivå (SKA-plan).
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Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022

För läsåret 2021/2022 var Praktiska Gymnasiets övergripande mål att arbeta för en mer
likvärdig utbildning. Likvärdig utbildning låg under läsåret som ett paraply över två mer
definierade mål, framtagna efter analys av verksamheten läsåret 20/21.

Bakgrund
Under läsåret 20/21 identifierade huvudmannen likvärdig utbildning som ett fokusområde för
kommande läsår. Vi kunde se att resultaten skiljde sig mellan skolor, både vad gällde
kunskaper och värden. Vi såg även skillnader i resultat mellan könen.

Även om examensandelen ökade något från lå 19/20 till lå 20/21 var spridningen mellan
skolorna fortsatt stor (från 51% till 100%). Andelen som nådde examen lå 20/21 var högre för
flickor (86%) än för pojkar (84%) - även om skillnaden var marginell.
Vi såg också en spridning i resultaten avseende genomsnittlig betygspoäng (GBP) där
resultaten på skolorna låg i ett spann mellan 10.8 och 14.0. Här var skillnader mellan könen
signifikanta. Flickor nådde lå 20/21 en genomsnittlig betygspoäng på 13,3 medan pojkar låg
på 12,0. Även närvaron skiljde sig åt mellan skolorna, från 59% närvaro som lägst till 86% som
högst.

Eleverna kände sig lå 20/21 generellt tryggare jämfört med föregående läsår, men även här
fanns en spridning mellan skolorna när det gällde vissa aspekter. Vi identifierade också en viss
skillnad mellan könen då 92% av pojkarna upplevde trygghet i skolan jämfört med 88% av
flickorna.

Även bland våra introduktionsprogram ser vi att det fanns skillnader mellan skolorna i
resultaten. Med detta som bakgrund behövde huvudmannen således utveckla arbetet med
sin 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 kunde även se att huvudmannen behövde ta ett större ansvar för en
aktiv resursfördelning, då förutsättningarna på skolorna är olika.

Fokusområde lå 20/21

Likvärdig utbildning
Mål 1: Ökade förutsättningar för högre kvalitet i utbildningen.

Metod och genomförande:
Genom implementering av vårt MUD5-arbete, implementering av vårt SKA-arbete 2.0, aktiv
resursfördelning i samband med analysseminarier, ett gemensamt värdegrundsarbete i
Ambition-Kraft-Glöd samt kontinuerliga uppföljningar av och diskussion om utbildningens

5 Måluppfyllelsedokument, ett proaktivt elevuppföljningssystem för att utveckla undervisningen i kollegiala samtal.
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förutsättningar och huvudmannens ansvar ville vi bl.a. se ökad examensgrad, ökad närvaro
och ökad upplevd trygghet. Särskilt flickors upplevda trygghet ville vi se en ökning av.

Resultat och slutsatser:
Resultat och indikatorer har under hela läsåret följts upp inom ramen för SKA-samtal och
analysseminarier enligt vår SKA-process. Utvecklandet 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. Genom systematisk uppföljning och dialog med
skolorna har huvudmannen i högre utsträckning tagit del av både utmaningar och
framgångar för respektive skola, och kunnat ge mer behovsanpassat stöd till enheter, men
också sprida goda exempel mellan verksamheter.

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 i verksamheten.

Vi har ägnat mycket tid och resurser åt att utveckla förutsättningarna för god kvalitet i
undervisningen och bidra till att eleverna lär sig mer. PiL-utbildningen har, precis som
tidigare 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.
Arbetet med MUD fick föregående läsår inte den genomslagskraft vi förutspådde, varför vi
behövde ta ett omtag kring detta läsåret 21/22. Arbetet behövde fortsätta under läsåret och
förhoppningsvis bidra till ökad kvalitet i undervisningen och att färre elever lämnar våra skolor
utan fullständiga betyg.

Likvärdig utbildning
Mål 2: Förbättrad styrning och utveckling av verksamheten

Metod och genomförande:
Genom fortsatt implementering och vidareutveckling av vårt SKA-arbete 2.0, ett gemensamt
värdegrundsarbete i Ambition-Kraft-Glöd, strategisk plan för utveckling av utbildningen på
introduktionsprogram, mer konkret stöd till rektorer (t.ex. i form av onboarding-material) samt
kontinuerliga uppföljningar av huvudmannens ansvar för verksamheterna ville vi bl.a. se ökad
examensgrad, minskad omsättning av personal och rektorer (för att öka förutsättningarna för
kontinuitet och långsiktighet) och mer nöjda elever.

Resultat och slutsatser:
Resultat och indikatorer har under hela läsåret följts upp inom ramen för SKA-samtal och
analysseminarier enligt vår SKA-process. Genom systematisk uppföljning och dialog med
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skolorna har huvudmannen i högre utsträckning tagit del av både utmaningar och
framgångar för respektive skola, och kunnat ge mer behovsanpassat stöd till enheter, men
också sprida goda exempel mellan verksamheter.

Vårt arbete med Ambition-Kraft-Glöd är känt på skolorna, men kanske inte alltid en naturlig
del av utbildningen varför detta arbete behöver fortgå. Vår SKA-process försöker vi hela tiden
fortsätta skruva på, då vi ser att dialogen mellan huvudman och skola blir bättre.
SKA-processen möjliggör forum för fortlöpande samtal, uppföljning och analys av
utbildningen, och med hög delaktighet både på skol- och huvudmannanivå.
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Resultatkvalitet

Kunskaper
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. 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 och pojke flicka

Efter tidigare två år med ökad examensgrad ser vi att resultatet går ner 3 procentenheter för
avgångseleverna 21/22. Rikssnittet låg 20/21 på 91,8% totalt, för yrkesprogrammen 90,1%. Av
det högra diagrammet framgår också att examensandelen för pojkarna är något högre än
flickorna, vilket inte var fallet 19/20. I riket låg flickorna på högre examensandel på
yrkesprogram än pojkarna, 90,7% respektive 89,8%.

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola
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Spridningen mellan skolorna är stor avseende andel elever med gymnasieexamen, från 38%
som lägst till 100%. 22 av skolorna har en lägre examensandel än föregående år, 11 skolor
ökar och 3 enheter ligger på samma.

Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program
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En viss spridning i andel gymnasieexamen på respektive program framgår av diagrammet
ovan. Restaurang- och livsmedelsprogrammet är det program där vi ligger över rikssnitt
(89,6%). VVS- och fastighetsprogrammet ökar aningen.

Diagram 4: Andel elever med gymnasieexamen – pojke/flicka

Av diagrammet framgår att det finns skillnader mellan pojkar och flickors resultat per
program. Störst skillnad mellan könen är det på teknikprogrammet där det skiljer 20
procentenheter mellan pojkars och flickors resultat. Detta är dock ett litet program inom
Praktiska med få avgångselever vilket innebär att en enskild elev ger stort utslag i statistiken.
På 8 program (BA, EE, FT, HT, RL TE, VF och VO) är andelen flickor som tar examen högre än
pojkar, och på 5 program (BF, HV, HV, IN och NB) får större andel pojkar examen. SX,
Sjöfartsprogrammet, hade inga avgångselever lå 21/22.

Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier

Diagram 5: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier - totalt

Statistiken visar att andelen elever som läst in grundläggande behörighet till högskola och
universitet skiljer sig en hel del mellan programmen.

19



Diagram 6: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier –
pojke/flicka

Det förekommer väsentliga skillnader mellan könen vad gäller andel elever som väljer att läsa
behörighetsgivande kurser, t.ex. på barn- och fritidsprogrammet och hantverksprogrammet.

Genomsnittlig betygspoäng

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

Statistiken visar att den genomsnittliga betygspoängen för Praktiska Gymnasiet ökar något för
läsåret 21/22, från 12,4 (som varit utfallet de tre senaste åren) till 12,6. Det är dock lägre än
den genomsnittliga betygspoängen för riket som också ökat något till 14,5. Det framgår av
diagrammet att det är pojkarna som får högre genomsnittlig betygspoäng, från 12,0 till 12,3
medan flickornas sjunker i nästan samma omfattning från 13,4 till 13,2.

Diagram 8: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola
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Som framkommit tidigare har den genomsnittliga betygspoängen ökat totalt sett för elever
vid Praktiska Gymnasiet. Skillnaderna mellan skolor är märkbar, från 11,1 till 14,4. GBP ökar i 9
skolor, medan den minskar i 10 skolor. Övriga ligger på samma nivå som föregående läsår.
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Diagram 9: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program

BA har samma GBP detta läsår som föregående. RL är det program med störst ökning från
föregående läsår till läsår 21/22. GBP ökar på 9 program (BF, EE, FT, HA, HT, RL, TE, VF och VO)
medan den minskar på 2 (IN och NB). BA och HV har samma utfall som föregående läsår.

Samtliga betyg (årskurs 1-3)
Diagram 10: betygsfördelning – totalt

Betygsfördelningen totalt sett inom Praktiska Gymnasiet är oförändrad från föregående läsår.
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Diagram 11: betygsfördelning – pojke/flicka

Av diagrammet framgår att flickor i högre utsträckning för betyget E än föregående läsår,
och att de högre betygsstegen C, B och A minskar något. För pojkarnas del är det en
marginell skillnad med en procentenhets förflyttning från betyget E till D. Flickor för i högre
utsträckning betyget F än pojkar.

Diagram 12: betygsfördelning – per enhet
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Statistik över betygsfördelningen visar att andelen elever med godkänt betyg (lägst E) ligger
på mellan 68 % (Praktiska Gamlestaden) och 95% (Praktiska Västerås). Förutom Praktiska
Gamlestaden har Malmö Limhamn, Malmö Norra, Trollhättan, Täby och Örebro en andel
elever med minst godkänt betyg på 80% eller mindre medan Gävle, Liljeholmen, Linköping
Attorp, Linköping Tannefors, Norrköping, Nyköping och Sundsvall alla ligger på 90% eller över
när det gäller andel elever med minst godkänt betyg.
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Diagram 13: betygsfördelning – per program och flicka/pojke

Betygsfördelningen på programnivå visar att störst andel C/B/A återfinns på
HT, HV, RL, TE och VO medan störst andel F finns på BA, HA, IM och FT. Störst skillnad mellan
könen är det på TE, där flickorna i högre utsträckning än pojkar får minst godkänt betyg
(skiljer 11 procentenheter).

Elever på introduktionsprogram
Diagram 14: Antal elever med gymnasieintyg – per introduktionsprogram

Under läsåret 21/22 utfärdades totalt 631 gymnasieintyg efter att elev nått målet med sin
utbildning på något av introduktionsprogrammen. 3 gymnasieintyg utfärdades efter avslutad
utbildning på individuellt alternativ (IMA), 357 på Programinriktat val (IMV) och 271 på
Yrkesintroduktion.
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Diagram 15: Antal elever med gymnasieintyg – pojke/flicka

Av diagrammet framgår att det är stora skillnader mellan flickor/pojkar i antal utfärdade
gymnasieintyg. Att det utfärdas fler gymnasieintyg för pojkar är förklarligt då det är drygt 50%
fler pojkar inskrivna på introduktionsprogram än flickor.

Resultat nationella prov (SV/EN/MA)
Diagram 16: Betygsfördelning nationella provresultat – matematik totalt

Statistiken visar att en större andel elever fick provbetyg F i Matematik 1A än våren 2019 (året
då Nationella prov senast genomfördes). I Matematik 2A minskar andelen F däremot med 7
procentenheter. I samma kurs ökar andelen betyg E avsevärt, vilket innebär en mindre andel
betyg C-A i denna kurs. I Matematik 3B är det 33% av eleverna som får provbetyget E.
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Diagram 17: Betygsfördelning nationella provresultat – matematik pojke/flicka

Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat i Matematik 1A är 4 procentenheter, där 33% av
flickorna får minst provbetyget E medan 37% av pojkarna får minst betyget E. Andelen elever
som får minst betyget E minskar i hög grad för både flickor och pojkar i Matematik 1A. Även i
Matematik 2A är andelen minst E större för pojkar än flickor. Endast 20% av flickorna får minst
betyget E i år, vilket är en försämring mot föregående provtillfälle (vt -19). Pojkarna lyckas
däremot bättre i år, där andelen minst E i provbetyg ökar från 57% till 65% läsåret 21/22. I
Matematik 3B saknas jämförelse med våren -19, men statistiken visar även här en skillnad
mellan pojkar och flickors resultat. Viktigt dock att ha med sig att det är ett fåtal elever som
läst denna kurs.

Diagram 18: Överensstämmelse nationella provresultat – matematik

Av diagrammet framgår att skillnaden mellan provbetyg på nationella prov och kursbetyg i
både Matematik 1A och Matematik 2A har ökat. Elever får i större utsträckning ett högre
kursbetyg än provbetyg.
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Diagram 19: Betygsfördelning nationella provresultat – svenska totalt

Av diagrammet framgår att andelen F minskar i samtliga kurser (SVASVA01, SVASVA03,
SVESVE01 och SVESVE03). Fler elever får minst betyget E i Svenska som andraspråk 1
(SVASVA01), en ökning med 4 procentenheter. Även i Svenska som andraspråk 3 (SVASVA03)
ökar andelen elever som får betygen E och D från 46% 2019 till 56% i år. Andelen F minskar
med 6 procentenheter. I Svenska 1 ökar andelen minst godkända betyg från 75% till 77%, i
Svenska 3 är motsvarande resultat en ökning från 82% till 87% minst godkänt provbetyg i år.

Diagram 20: Betygsfördelning nationella provresultat – svenska pojke/flicka

Statistiken visar att i SVASVA01 och SVASVA03 lyckas pojkar bättre detta läsår än 2019, för
flickorna är det däremot en liten ökning av andelen F i båda kurserna. I SVESVE01 och
SVESVE03 ser vi att både flickor och pojkar lyckas bättre i år. Gemensamt för alla fyra kurser är
att flickor i högre utsträckning får de högre betygen (C-A).
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Diagram 21: Överensstämmelse nationella provresultat – svenska

Statistiken visar att elever i något större utsträckning än vt -19 får högre kursbetyg än
provbetyg i Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 och Svenska 3. I Svenska som andraspråk 3
är överensstämmelsen mellan provbetyg och kursbetyg högre i år än föregående tillfälle (vt
19), där vi ser en förflyttning från 29% överensstämmelse till 47%.

Diagram 22: Betygsfördelning nationella provresultat – engelska totalt

I Engelska 5 ser vi en ökning med 3 procentenheter av andel elever som får minst betyget E i
provbetyg, från 82% till 85%. Även andel betyg C ökar med tre procentenheter. I Engelska 6
minskar däremot andelen minst godkända betyg från 86% till 80%. Andelen E ökar, men
andel övriga betygssteg minskar jämfört med 2019.
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Diagram 23: Betygsfördelning nationella provresultat – engelska pojke/flicka

provbetyg
I Engelska 5 är det pojkar som i högre utsträckning får minst betyget E än flickor läsåret 21/22.
Det är även fler pojkar som får de högre betygen (C-A) i år. För flickorna ökar andelen F
marginellt (från 15% till 16% i år), men även andelen betyg E ökar medan andelen C minskar.
När det gäller Engelska 6 kan vi se att både flickor och pojkar i lägre grad får minst godkänt
betyg (för flickor en minskning med 8 procentenheter och pojkar en minskning med 7
procentenheter). Pojkar får i år de högre betygen (C-A) i högre grad än flickorna.

Diagram 24: Överensstämmelse nationella provresultat – engelska

Överensstämmelsen mellan provbetyg och kursbetyg i Engelska 5 och Engelska 6 har
förändrats något. I Engelska 5 ser vi en liten ökning av andel elever som får lägre kursbetyg än
provbetyg, samma på andel högre. Även i Engelska 6 är det något större andel som får lägre
kursbetyg än provbetyg, men även större andel som får högre kursbetyg än provbetyg
(jämfört med vt 19).
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Värden
Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, studiero/arbetsro

Diagram 25: Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, studiero/arbetsro

Av diagrammet framgår utfallet av frågor kring trygghet och studiero i elevenkäten, som
genomfördes i januari 2022. 83% av eleverna känner sig trygga i skolan, lika stor andel på sin
apl-plats. 66% av eleverna tycker att det är en bra studiemiljö på skolan, och 71% att
eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. 67% anser sig kunna få arbetsro i skolan, och
74% av eleverna upplever att personalen ingriper om någon blir illa behandlad.

Diagram 26: Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, studiero/arbetsro - pojke/flicka

Av diagrammet framgår att det pojkar i högre grad upplever sig trygga och har har
förtroende för att skolan agerar om någon blir illa behandlad. Störst skillnad mellan pojkar
och flickor är upplevelsen att man behandlar varandra väl på skolan, där skillnaden är 19
procentenheter.
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Utvärdering av verksamheten

Undervisning

Huvudmannens organisering för likvärdig undervisning
Praktiska gymnasieområdet är indelat i fyra regioner som leds av varsin 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) gör varje skola ett analysarbete utifrån
sina SKA-planer6 där man tittar på tillgängliga resultat och de förbättringsprocesser som har
initierats och detta tas sedan vidare i ett samtal mellan rektor och skolchef. Även på
huvudmannanivå sker sådana analysseminarium. Undervisningens kvalitet är en viktig del i
dessa analyser. 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
För samtliga lärare på Praktiska Gymnasiet anordnas en kurs om betyg och bedömning
framtagen i samarbete med Karlstad Universitet. Denna kurs är obligatorisk för samtliga lärare,
och en viktig del i huvudmannens arbete med likvärdig bedömning och betygssättning.
Därtill erbjuds kursen Tillgänglig lärmiljö, för att öka kvaliteten i undervisningen. Utbildningen
omfattar tre filmer där skolöverläkare och specialpedagog delar med sig av perspektiv och
konkreta exempel på hur man möjliggör en lärmiljö som passar alla.

Vår introduktionsutbildning för icke utbildade lärare, PiL-utbildningen7, har genomförts med
nyanställda yrkeslärare för att säkerställa en god kvalitet i undervisningen. PiL är viktig insats
för huvudmannen, för vårt arbete för en ökad likvärdighet, och för att säkerställa en god
introduktion till våra yrkeslärare. Huvudmannen ger även förstelärare en
processledarutbildning, där de får konkreta verktyg och modeller för att kunna följa upp,
utvärdera och fortsatt utveckla undervisningen på sin enhet. Detta görs inom ramen för de
återkommande analysseminarierna och enhetens beslutade SKA-arbete.

Enskilda skolor har utifrån behov eller på efterfrågan fått riktade insatser av huvudmannens
utvecklingsledare för att stötta lärare i att planera och genomföra sina lektioner. Den
viktigaste insatsen under läsåret när det gäller att utveckla undervisningen har varit
implementeringen av vårt nya system för proaktiv elevuppföljning kallad MUD8. Syftet med
MUD är både att ha ett system där rektor har översikt över lärarnas bedömning av hur det går
för varje enskild elev i varje kurs, men framförallt ett underlag för att utveckla undervisningen

8 MUD står för måluppfyllelsedokument, ett verktyg för proaktiv elevuppföljning

7 Praktiska i Lärande, internutbildning för icke legitimerade yrkeslärare

6 SKA-plan är plan för systematiskt kvalitetsarbete
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genom ett kollegialt lärande. Förstelärare har även fått utbildning i MUD, och huvudmannens
utvecklingsledare tog fram stödmaterial (både tekniskt stöd med framför allt samtalsstöd).
Enskilda enheter har också vid behov fått riktat stöd i implementering av MUD.

Vi har arbetat vidare med att implementera det digitala verktyget LoopMe9 för att bidra till
en bättre och mer likvärdig undervisning inom apl. Självskattningsmaterial har tagits fram till
stöd för skolorna för att identifiera lokalt utvecklingsbehov kring apl.

Inför vårens nationella prov erbjöd huvudmannens utvecklingsledare en
workshop/dialogmöte för lärare i kurser där nationella prov genomförs. Syftet var att ge
likvärdiga kunskaper om förberedelser, genomförande och bedömning av de nationella
proven samt att utbyta erfarenheter med kollegor med tidigare erfarenhet av nationella
prov. Workshopen gav också upphov till reflektioner kring lärares undervisning och på vilket
sätt den behöver utvecklas för att eleverna ska uppnå de förmågor som efterfrågas i de
nationella proven.

Kvaliteten i undervisningen följs alltså 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
Andel examen låg totalt på 83% i år för Praktiska, vilket var en minskning med tre
procentenheter från läsåret 20/21. Här ser vi en stor spridning mellan våra skolor där lägst
examensandel låg på 38% och högst låg på 100%. 22 av skolorna har en lägre examensandel
än föregående år, 11 skolor ökar och 3 enheter ligger på samma nivå. Denna stora spridning
kan ses som ett bekymmer, samtidigt som man ska ha med sig att det är många faktorer som
påverkar. En av dessa faktorer är att skolorna är förhållandevis små vilket innebär att enskilda
elevers resultat får stor påverkan på statistiken. All statistik behöver därför tolkas tillsammans
med andra faktorer för att ge en rättvisande bild.

En annan faktor är att meritvärdena (dvs. de antagna elevernas genomsnittliga
betygspoäng från grundskolan) mellan skolorna skiljer sig åt – vi har en differens på ca 100p
när det gäller meritvärde mellan skolan med högst respektive lägst genomsnittligt meritvärde
hos eleverna som avslutade sin utbildning lå 21/22. Vi ser en korrelation generellt mellan låga
meritvärden och låg examensgrad – även om det förekommer undantag. Detta återspeglas

9 LoopMe är ett digitalt verktyg för kommunikation och dokumentation under elevens apl
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också åtminstone till viss del i examensgraden bland skolor med hög andel
introduktionselever. Ytterligare en orsak till lägre examensgrad är att på vissa skolor har
arbetet med den proaktiva elevuppföljningen visserligen kommit igång men det finns en
släpande effekt där resultaten av uppföljningen inte ännu visat sig.

Examensandelen för eleverna på Praktiska har minskat något, däremot kan vi se en något
högre andel examen för pojkarna. Skillnaderna i examensgrad har dock minskat till 1
procentenhet mellan pojkar och flickor, jämfört med tre procentenheter föregående år. I
riket låg flickorna på högre examensandel på yrkesprogram än pojkarna, 90,7% respektive
89,8%. Andelen pojkar på skolorna totalt sett är nästan 70%, och fördelningen skiljer sig åt
mellan skolor och program.

Bland examenskritiska kurser är det Matematik 1A som sticker ut mest negativt med låg
måluppfyllelse generellt - men även här med en stor spridning mellan enheterna. Utöver
matematik är det framförallt kurser som ligger i åk1 som är den främsta orsaken till att elever
inte når examen. Huvudman behöver i högre grad samtala med och stötta skolorna i analys
av resultaten, för att identifiera orsaker och vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma
tillrätta med den låga måluppfyllelsen. Vi kan se att även om elever läser om kurser i årskurs
två är utgången ändå inte alltid att eleven lyckas få minst betyget E i kursen.

Det finns även skillnader i överensstämmelsen mellan betyg på nationella prov och kursbetyg.
Det har skett en ökning i diskrepans inte bara i våra resultat, utan även i riket i stort. Detta är
en komplex och viktig fråga och i våra analyser har det framkommit att den största enskilda
orsaken till differensen mellan resultatet på nationella prov och kursbetyg ligger i att läraren
har gjort en helhetsbedömning som utöver provet tar hänsyn till fler faktorer utöver själva
provet när de har satt betyg. Själva provsituationen är för många av våra elever inte en
situation man är van vid, kanske än mer i år än tidigare då eleverna i årskurs 1 inte gjort ett
nationellt prov sedan årskurs 6. Lärarna arbetar generellt inte med bedömning via prov som
tar flera timmar att genomföra, utan delar ofta upp prov i delar alternativt möjliggör flera
olika sätt att visa sina kunskaper på. Vid analys framkommer också att just i matematik, där
lägst andel elever får minst godkänt betyg på provet, upplevde lärare inte att innehållet i
provet motsvarade den nya ämnesplan som tagits fram i Matematik 1A. Även elevernas
läsförståelse identifierades som en faktor som påverkar resultatet även i matematik, då flera
uppgifter kräver god läsförståelse och inte enbart goda matematiska kunskaper. Elevernas
socioekonomiska bakgrund påverkar troligtvis resultatet vid nationella prov, och vi behöver
således i högre grad arbeta mer kompensatoriskt för högre måluppfyllelse. Ett exempel på
det är att fortsätta arbeta språkutvecklande, i flera olika ämnen. Vidare kan vi konstatera att
vi behöver förbereda våra elever på ett bättre sätt för de nationella proven, för att eleverna i
högre grad ska ha förutsättningar att klara dem.

På programnivå ser vi (framgår av diagram 13) att betygsresultaten är lägre på
introduktionsprogrammen än de nationella programmen. Det hänger givetvis delvis samman
med att elever på introduktionsprogram börjar på våra skolor utan att ha de förkunskaper
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som krävs för behörighet till gymnasieskolan. Störst andel F, men också E, sätts på
introduktionsprogram. 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, bl.a. genom att starta upp ett nätverk för s.k.
IM-ansvariga för att tillsammans diskutera gemensamma utmaningar men också dela goda
exempel för att öka måluppfyllelsen. Varje skola ska läsåret 22/23 ha en IM-ansvarig som ska
delta i dessa nätverksträffar som leds av utvecklingsledare.

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, industritekniska programmet 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.

Vi har kommit en bit på vägen, men ser fortfarande att det är skillnader skolorna emellan.
Med anledning av detta kommer vi fortsatt till nästa läsår ha likvärdig utbildning som
fokusområde, och sätta in åtgärder vi bedömer får önskad effekt.

Samlad analys av undervisningens kvalitet

Tabell 4: indikatorer undervisningens kvalitet

Indikator elevenkät Praktiska Gymnasiet

Jag är nöjd med undervisningen på min skola 73% (55-92%)

Mina lärare är kunniga och har en varierande
undervisning

75% (54-92%)

Jag kan få extra utmaningar om jag behöver
det

76% (61-94%)

Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan när
jag behöver det

74% (53-91%)

Jag tycker det är bra studiemiljö på min skola 65% (49-91%)

Våra uppföljningar av undervisningens kvalitet visar att elevernas nöjdhet ligger ungefär i linje
med föregående år, på aggregerad nivå. 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. Vi kan inte se någon generisk korrelation mellan hur nöjd
man är med undervisningen och betygs- eller examensresultaten.
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Enkäterna ger indikationer, men för att få mer fördjupade och utvecklade svar på vad
resultatet står för har skolorna genomfört forumsamtal med eleverna för att bättre förstå
resultaten. I samtalen har det framkommit mer information om, och mer utvecklade svar på,
frågor och det har visat sig att enkätsvaren inte alltid motsvarade verkligheten. Det har berott
på missuppfattningar och ibland bristande motivation att genomföra dem. Huvudmannen
har stödmaterial skolorna kan använda inför och efter genomförandet av enkäter, för att
förklara syftet, vad skolan (och huvudmannen) ska använda resultaten till och exempel på
hur man kan återkoppla resultatet till eleverna. Varje skola får även svarsfrekvens under
genomförandeperioden för att kunna följa detta och få fram ett gott underlag för
utvärdering. Förstelärarna hade workshops på sina träffar kring arbetet med enkäter och
uppföljningar och skolchef följde upp utfallet av resultaten i månadsuppföljningar och
SKA-samtal. Undervisningsutvärderingen var också ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete
för att utveckla undervisningen.

Slutsatser och arbete framåt

Under läsåret 20/21 identifierade huvudmannen likvärdig utbildning som ett fokusområde för
kommande läsår. Trots våra insatser det gångna året ser vi att ökad likvärdighet är ett fortsatt
utvecklingsområde. Vi kan fortsatt se att resultaten skiljer sig mellan skolor, både vad gäller
kunskaper och värden. Vi ser även skillnader i resultat mellan könen – något som man också
ser i statistiken för i stort. Det finns även skillnader i överensstämmelsen mellan betyg på
nationella provet och kursbetyg. Från och med den 1 juli 2022 tillämpas också en ny princip
för betygssättning. Vi ser behov därför av nätverk för sambedömning och samtal om
undervisning och betyg och bedömning för att ge förutsättningar för större likvärdighet.

Det övergripande målet med utbildningen på nationella program är att nå examen. De
kurser som påverkade elevernas möjlighet att nå examen är i stor utsträckning kurser som
ligger i årskurs 1. Tidigare har det varit Engelska 5 som varit den kurs som för många elever
varit avgörande för deras möjlighet till examen. Detta har förändrats till viss del pga. den
minskade andelen nyanlända elever i våra skolor. Den nu enskilda kurs som påverkar
möjligheten till examen mest är Matematik 1A. Vi behöver därför arbeta för att förbättra
undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena, inte minst i Matematik 1 som nu är den
enskilt viktigaste kursen för att nå en examen.

Arbetet med MUD behöver fortsätta utvecklas så det blir ett fungerande verktyg för
uppföljning på elevnivå, men framförallt ett verktyg för kollegiala diskussioner om
framgångsrik undervisning med utgångspunkt i elevernas möjligheter till lärande. Många
skolor kommer också att utveckla arbetet med infärgning som ett redskap för att öka
elevernas förståelse för hur utbildningens olika ämnen/kurser hör ihop. Genom förbättrad
ämnessamverkan och infärgning är förhoppningen att elevernas upplevelse av
meningsfullhet ska öka även i de gymnasiegemensamma ämnena.
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När det gäller likvärdighet i betyg och bedömning har den kompetensutveckling som
erbjudits i samverkan med Karlstad Universitet bidragit till värdefulla pedagogiska diskussioner
på skolorna. Rektorerna vittnar om ett ökat fokus på bland annat bedömningens
rättssäkerhetsaspekter, något som är en förutsättning för en likvärdig bedömningspraktik.
Eftersom inga nationella prov genomförts under de senaste åren av hänsyn till
Covid19-pandemin var det under våren 2022 ett tag sedan dessa kunnat användas som
verktyg för att ytterligare diskutera och värdera bedömningens validitet och reliabilitet och
samverka med varandra kring bedömning. De relativt betydande diskrepanser som ändå
finns mellan prov- och kursbetyg förklaras vanligen utifrån att proven dels upplevs som dåligt
anpassade efter elevgruppens behov, dels inte helt motsvarar det innehåll och de förmågor
som ska bedömas vid betygssättningen. Här planeras ytterligare insatser under
nästkommande läsår, då vissa förändringar också sker på nationell nivå i regelverket kring
betyg och bedömning.

Både på skolnivå och på huvudmannanivå kan vi i våra uppföljningar konstatera att vår
modell för systematiskt kvalitetsarbete har bidragit till mer professionella samtal där fokus för
orsaker till problem gradvis börjat förflyttas från eleverna till förutsättningar för verksamheten.
Detta är bra och en grundläggande förutsättning för goda resultat, men vi har ännu inte sett
att det gett utfall i kunskapsresultaten. Förbättringsarbete tar tid och vi är förvissade om att vi
genom vårt idoga arbete ändå är på rätt väg.

Introduktionsprogram

Huvudmannens organisering av introduktionsprogrammen

Vi har från huvudmannens sida valt att arbeta med lokala utbildningsplaner för skolornas
introduktionsprogram 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 utbildningsplanerna har vi konkretiserat
huvudmannens intention med utbildningarna för respektive skolenhet och även förtydligat
elevens väg genom utbildningen, uppföljning och möjligheter till fortsatt utbildning efter
genomfört introduktionsprogram. Inför framtagandet av de nuvarande utbildningsplanerna
genomfördes en kompetensutvecklingsinsats 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 elevernas måluppfyllelse i form av tidigare nämnda MUD,
Måluppfyllelsedokument. Därtill ombeds rektor några gånger årligen redovisa för skolchef hur
många elever de har på respektive program, vilken deras målsättning är och samtidigt ge en
prognos över hur många av eleverna som bedöms kunna nå målet inom avsatt tid. Dessa
prognoser genomförs i samband med tidigare nämnda analysseminarier och SKA-samtal och
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efterföljs på så sätt av dialog mellan skola och huvudman kring elevers progression,
utbildningarnas ändamålsenlighet och eventuella behov av utvecklingsinsatser.

Huvudmannen samlar också in utfärdade gymnasieintyg för att kunna följa hur många elever
som under ett läsår når målet för sitt introduktionsprogram. Under det aktuella läsåret
granskades också utfärdade betygshandlingar av huvudmannens utvecklingsledare för att
säkerställa att dokumentationen lever upp till lagkraven. I januari det aktuella läsåret började
vi också samla in de sammanställningar som ska utfärdas för elever som inte når målet för sitt
introduktionsprogram, detta i syfte att kunna fastställa hur stor andel av eleverna som når
respektive inte når målen. Det bör poängteras att inga nationella uppföljningar görs i dessa
avseenden och att inga gemensamma uppföljningsmått eller liknande finns för riket utan
varje huvudman avgör själv hur utbildningarna bör följas upp.

Samlad analys av kunskapsresultaten

Vi för 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.

Eftersom skolornas utfärdade sammanställningar endast samlats in från och med januari finns
det för läsåret ingen möjlighet att fastställa en andel elever som nått målen för sitt
introduktionsprogram enligt den individuella studieplanen. 631 gymnasieintyg är utfärdade
varav 357 på programinriktat val, 271 på yrkesintroduktion och 3 på individuellt alternativ.
Huvudmannen arbetar aktivt med att identifiera vägar att få fram andel elever som nått
målen för sitt introduktionsprogram med tillförlitliga data.

Som redan redovisats i diagram 14 är andelen F på introduktionsprogrammen totalt sett
samma som föregående år. Individuellt alternativ är det introduktionsprogram där högst
andel betyg F sätts, men detta är också det i särklass minsta introduktionsprogrammet inom
Praktiska (totalt 55 elever). Det är även inom det programmet vi ser de största skillnaderna
mellan pojkar och flickors resultat.

Sammantaget lyckas våra introduktionselever i lägre grad än elever på nationella program
tillgodogöra sig utbildningen och uppnå godkända betyg. Det hänger givetvis delvis
samman med att eleverna på introduktionsprogram börjar på våra skolor utan att ha de
förkunskaper som krävs för behörighet till gymnasieskolan, men utifrån det behöver deras
studieplaner och deras undervisning planeras och genomföras på så sätt att de får goda
möjligheter att nå sina mål. Många introduktionselever har som mål att bli behöriga och
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övergå till ett nationellt program. Målet är därefter ofta att också ta en examen, helst inom
samma treårsperiod som elever som redan är behöriga vid skolstart. Att effektivisera
utbildningen för att rymma både grundskolans ämnen och gymnasieskolans kurser är
emellertid inte alltid lätt, särskilt med tanke på att vissa skolor har elever med problematisk
skolfrånvaro. Här behöver vi fortsätta söka vägar till ökad närvaron i skolan, hitta vägar för att
öka motivationen hos eleverna för att klara grundskoleämnena, men kanske också på om fler
elever behöver få mer än tre år på sig i gymnasieskolan.

Slutsatser och arbetet framåt

Under läsåret har vi utvecklat vår uppföljning av utbildning på introduktionsprogram på flera
olika vis. Genom arbetet med IM-prognoser, uppföljning av utfärdade gymnasieintyg och
insamling av kopior på sammanställningar kan vi på ett bättre sätt följa måluppfyllelsen inom
dessa utbildningarna. Utvecklingsledare har även granskat kopior på dessa betyg/handlingar
i syfte att ytterligare utveckla arbetet med introduktionsprogrammen. Vi kommer fortsätta att
utveckla vår uppföljning av utbildningarna, just med fokus på kvalitet och likvärdighet.
Möjligheten att följa upp inte bara utfärdade gymnasieintyg utan även utfärdade
sammanställningar är ett viktigt verktyg i det arbetet. Även möjligheten att bryta ned
statistiken på de olika mål som är möjliga på de olika introduktionsprogrammen kommer att
ses över till nästa år.

Kort sagt behöver vi som huvudman, liksom andra huvudmän nationellt, ytterligare se över
hur utbildningarna följs upp och utvärderas för att vi på ett mer effektivt sätt ska kunna
genomföra målinriktade utvecklingsåtgärder med fokus på kvalitet och likvärdighet.

En åtgärd/insats huvudmannen gör för att ytterligare stärka måluppfyllelsen, höja kvaliteten
och likvärdigheten på introduktionsprogrammen är att under nästa läsår formalisera
ytterligare ett forum för utvecklingsarbetet genom att starta ett nätverk kring
introduktionsutbildningarna där representanter från samtliga skolor inom Praktiska Gymnasiet
samlas, under ledning av huvudmannens utvecklingsledare, för kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte kring utbildningarnas regelverk, upplägg och genomförande. Syftet är att
kunna bistå rektor i det lokala arbetet med introduktionsprogrammen. Rektorer har fått
kompetensutveckling, och nu avser vi stärka kunskapen lokalt genom att sprida kunskapen till
fler och skapa förutsättningar för att det finns en expert på varje skola. Fokus kommer att
ligga på ändamålsenlig planering och uppföljning av utbildningarna och arbetet kommer
förhoppningsvis att kunna leda både till ökad kunskap och ge förutsättningar för förbättrade
resultat.

39



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 fler lärare
och elever än tidigare. 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 Gymnasiet har en hög andel lärlingar som gör minst
hälften av sin utbildning ute på företag.

Huvudmannen vill underlätta anskaffning av apl, något som efterfrågas av skolorna.
Dessutom vill vi fortsatt utveckla och kvalitetssäkra apl-processen. Ett digitalt verktyg
"Arbetsgivarkoll" implementeras. Verktyget är ett CRM-system där potentiella apl-platser
samlas samt där elevers pågående apl-placering identifieras. Arbetsgivarkoll är grunden för
uppgifter till utbildningskontrakt för skolförlagd apl och lärlingsutbildning. Verktyget möjliggör
för huvudmannen att följa, på skolnivå, vilka arbetsplatser eleverna är på och i vilken
omfattning. Huvudmannen har också tagit fram ett självskattningsunderlag som stöd för
skolorna att identifiera sina styrkor och eventuella utvecklingsområden. Huvudmannen för
dialog med respektive skola, ofta inom ramen för ett SKA-samtal, om hur utvecklingsarbetet
kring apl fortskrider på enheten och vilket eventuellt behov enheten efterfrågar av
huvudmannen.

Andra viktiga insatser som gjorts under läsåret är att riskbedömning av apl nu digitaliserats för
att förenkla och enklare säkerställa att riskbedömning finns för alla elevers apl. Vidare har
huvudmannen identifierat skolor med svårigheter att finna apl platser. Dessa skolor har fått
stöd genom utökning av apl-samordnare. Även om Corona-pandemin inte haft lika stor
påverkan på apl-platserna under innevarande läsår kan vi fortfarande se konsekvenser av
denna i vissa branscher. Huvudmannen har stöttat skolorna i anskaffningsarbetet genom att
initiera nationella samarbeten för apl med t.ex. Studentbostäder i Norden AB samt Kappahl
AB.
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Praktiska Gymnasiet erbjuder elever utlandspraktik, inom ramen för Erasmus. Detta är en
enastående fin möjlighet för våra elever. Det ger ett mervärde till utbildningen, t ex genom
att få träna på engelskan, att få erfarenheter de kan lägga till sitt cv, att få förståelse för hur
det är i andra länder och inte minst att överhuvudtaget få möjlighet att komma till ett annat
land - något som kanske inte alla våra elever har ekonomiska förutsättningar att göra annars.
Under läsåret 21/22 genomförde 249 elever yrkespraktik utomlands. Även vid dessa tillfällen är
LoopMe ett viktigt verktyg för oss för att kunna följa upp lärandet på distans. Även den
digitala riskbedömningen börjar nu användas vid utlandspraktik.

Samlad analys av det arbetsplatsförlagda lärandet
Andelen elever som känner sig trygga på sin apl-plats har minskat med 1 procentenhet mot
föregående år.

Under läsåret skickades en enkät till arbetsgivare för apl ut från huvudmannen och över
1000 svar registrerades, vilket innebar en svarsfrekvens på 29% - en relativ hög svarsfrekvens
för den här typen av enkäter. I enkäten identifierades att arbetsgivarna bland annat
uppskattade skolors programråd. Huvudmannen kommer stödja skolorna i upplägg för
programråd för fortsatt utveckling, och goda exempel sprids i rektorsgrupperna.

Tabell 5: indikator elevenkät apl

Indikator elevenkät Praktiska Gymnasiet

Jag känner mig trygg på min apl-plats 82% (70-97%)

Jag är nöjd med min apl 76% (55-95%)

Min apl-handledare är bra på att ge tydliga
förklaringar och instruktioner i arbetet

77% (62-95%)

Andelen elever som känner sig trygga på sin apl-plats har ökat med hela 16 procentenheter,
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vilket ger indikation om att vi är på rätt väg.

Huvudmannen följer månadsvis upp anskaffning av apl och vidtar åtgärder. Åtgärderna
kan exempelvis vara utökad apl samordnare, kollegialt lärande för apl-anskaffning över
skolenheterna samt sökande efter nationella samarbetspartners.

Skolorna har med hjälp av självskattningsunderlag identifierat sina utmaningar kring apl. Det
kan t.ex.  handla om rutiner, användandet av LoopMe, öka andelen handledare med
handledarutbildning eller särskilt stöd på arbetsplatsen. Huvudmannen (genom skolchef)
följer upp arbetet med apl kontinuerligt under läsåret för att fortsätta utveckla arbetet
tillsammans med skolorna.

Flertalet skolor har analyserat lärande på apl som ett utvecklingsområde. Detta har
uppmärksammats vid apl-besök, trepartssamtal och genom dokumentation i LoopMe appen.
Här blir arbetet MUD också en viktig faktor, för att utveckla lärandet ute på apl.

Slutsatser och arbetet framåt

Vi ser att andelen elever som på apl-platsen möts av en utbildad handledare (Skolverkets
handledarutbildning) tycks vara konstant över tid, inte bara inom Praktiska Gymnasiet utan
även nationellt. Här vill vi som huvudman se på vilket sätt vi kan stödja skolorna i att få fler
handledare att gå utbildningen. En utmaning i det arbetet är att många av våra apl-platser
är på mindre företag, där man har svårt att hitta tid till att genomföra utbildningen.

Arbetet med LoopMe har utsikter att förbättra både förberedelserna inför apl och
uppföljningen under apl-perioden, inte minst om skolorna får möjlighet att under kommande
läsår återgå till vanliga utbildningsförhållanden utan pandemirestriktioner. Vi ser att
samverkan behövs kring hur man kan kommunicera kring apl, både med elever och med
handledare, och hur samarbetet mellan skola och arbetsplats kan organiseras för att förlöpa
väl. Vi startar också ett projekt kallat ”Arbetsgivarkoll” som ytterligare kommer att kunna
underlätta arbetet med anskaffning av apl-platser.

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
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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 ökat sedan föregående
läsår. Under läsåret inkom 116 anmälningar om kränkande behandling, vilket är en märkbar
ökning. Vi härleder ökningen till att våra kompetensutvecklingsinsatser och säkerställande av
rutiner på varje enhet gett önskad effekt. Det finns dock enheter som inte inkommit med
någon anmälan alls, vilket 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 2021 uppger 90% av eleverna att de känner
sig trygga i skolan och 89% vet vem/vilka de ska kontakta om de känner sig kränkta. Det är
en ökning jämfört med föregående läsår då 87% ansåg att de var trygga i skolan och 86%
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 ca. hälften av skolorna,
medan den minskat på ungefär lika många. Det rör sig i samtliga fall om enstaka
procentenheter i någon riktning. Däremot kan vi på skolnivå se skillnader mellan program och
årskurser, vilket huvudmannen och skola följt upp inom ramen för ett SKA-samtal och/eller
analysseminarium i rektorsgrupp. Förra läsåret uppgav 60% av eleverna att de inte visste vad
skolan gör för att se till att ingen blir illa behandlad. Hösten 2021 var andelen nej på samma
fråga 32%, vilket alltså är en ökning med 28 procentenheter av elever som vet vad skolan gör
för att se till att ingen blir illa behandlad vilket visar på att våra insatser gett effekt, även om vi
givetvis fortsätter arbeta med frågan för att alla elever ska veta hur skolan agerar vid
kränkningar.

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 totalt sett, 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.

Trygghet och studiero
Huvudmannens arbete för ökad trygghet
Generellt sett 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. Av elevenkäten som genomfördes i
januari 2022 framgår att trivseln har ökat med 3 procentenheter till 83%, en ökning för tredje
året i rad. I elevenkäten framkommer också att 83% upplever att de känner sig trygga på sin
apl-plats, vilket är en minskning med 1 procentenhet från föregående år. 74% anser att
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lärarna ingriper när någon utsätts för kränkning, vilket också är en liten minskning med tre
procentenheter sedan föregående år.

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 78% för flickor).

Diagram 23: Trygghet - pojke/flicka

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. Rektorerna lyfter i analysseminarier fram att skolorna
behöver bli bättre på att informera eleverna att man gör något när man uppmärksammar
att någon inte blir illa behandlad, utan att för den delen berätta exakt vad man gör (om det
kanske inte är möjligt i den enskilda situationen).

Resultatet för trivsel har en spridning mellan 59% och 95% vilket innebär att högsta nivån ökat
med 13 procentenheter. På frågan om eleverna behandlar varandra väl på skolan ligger
spridningen mellan 50% och 93% vilket visar att lägstanivån försämrats med 3 procentenheter
och högstanivån förbättrats med 7 procentenheter. När det gäller i vilken mån lärarna
ingriper vid kränkningar är det en betydande skillnad mellan enheter. Detta ger en indikation
på att vårt värdegrundsarbete till viss del 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. 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 finns fortsatt en aktivitetstidslinje
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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Elevhälsa och stöd

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
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 merparten av
skolorna inom Praktiska gymnasiet med råd och vägledning utifrån sitt kompetensområde.
Det inbegriper såväl råd och vägledning som utbildning och viss handledning utifrån
skolspecifika behov. Övriga skolor ombesörjer tillgång till skolpsykolog på egen hand.

Det är en generell brist på sjuksköterskor i Sverige, och att hitta vidareutbildade skolsköterskor
är en utmaning. För att skapa attraktiva tjänster har Academedia centralt anställt
skolsköterskor för att vi som arbetsgivare i högre grad ska kunna erbjuda heltidstjänster.
Exempelvis kan två mindre skolor på samma ort dela på en heltidstjänst.

Huvudmannen har även tagit fram ett självskattningsmaterial som stöd till skolorna i frågor just
kring elevhälsoarbetet vilket skolor varit positiva till.

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 ställer krav på organisationen 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 genomförts tidigare läsår. 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 fler 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
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bidra till att minska det åtgärdande arbetet för elevhälsan då större fokus kommer att läggas
på undervisningens möjligheter och inte elevernas brister. MUD-arbetet initierades redan
läsåret 20/21, men har börjat institutionaliseras först under detta läsår.

Huvudmannens arbete för att säkerställa tillgång till särskilt stöd
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 riktlinjer för elevhälsan 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.
Huvudmannen tillhandahåller ett blankettstöd för det särskilda stödet, baserat på Skolverkets
mallar men kompletterat med processtöd och handledning. Blankettstödet inkluderar
utredning av elevs behov av särskilt stöd, beslutsblanketter, mall för åtgärdsprogram samt
uppföljningsstöd. Besvärshänvisningar anges i förekommande fall i blankettstödet. Även
blankettstöd för utredning av hög eller oroande frånvaro tillhandahålls.
Studiehandledning på modersmålet är en speciell form av stöd. Huvudmannen tillser att
studiehandledning på modersmålet kan erbjudas i form av extra anpassningar eller särskilt
stöd för de elever som behöver det. Huvudmannen tillhandahåller dels ett
kartläggningsmaterial som skolorna kan använda för att utvärdera vilka behov av
studiehandledning som finns, dels tillgång till studiehandledare via fjärrundervisning i de fall
handledning inte kan erbjudas lokalt. 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 336 elever på 25 skolor fått studiehandledning på modersmålet i
18 språk, vilket är en ökning av både antal elever men även antal språk. De största språken
har som tidigare varit arabiska och dari, och nu även somaliska.

Samlad analys av arbetet med att säkerställa tillgången till särskilt stöd
Vi kan se att tidigare kompetensutveckling kring elevhälsan och studiehandledning på
modersmålet gett resultat. Rektorer och personal har bättre rutiner kring arbetet med särskilt
stöd och arbetet med extra anpassningar. 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. Några av skolorna har haft detta som fokus i sina åtgärdsplaner
inom ramen för Samverkan för bästa skola, i samarbete med Karlstad universitet.

Skolchef för regelbundet dialog med respektive skola för att säkerställa tillgång till särskilt stöd,
att rätt kompetens finns i tillräcklig utsträckning samt följer upp arbetet med utredningar om
stöd för att fördela om resurser vid behov.
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Slutsatser och arbetet framåt
Det finns idag en större kunskap kring arbetet med särskilt stöd och för samverkan med
elevhälsan i detta arbete. Rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fungerar bra på
merparten av våra 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 som behöver det 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.

Vi kan se att vårt arbete med att utveckla elevhälsan har gett resultat och att 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
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. Vi kan också se ett behov av att
utveckla stödarbetet på apl-platser, där våra elever gör en stor del av sin utbildning.
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Samlad bedömning och fokus 2022/2023

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan vi se att vissa resultat går upp, andra ner. För verksamhetsområdet
som helhet är det ofta inte så stora förflyttningar upp eller ner, men vi ser fortfarande
ansenliga skillnader mellan enheter. Dessa skillnader härrör vi i relativt stor utsträckning till
elevers olika förutsättningar, socioekonomisk bakgrund och tidigare skolgång, varför vårt
kompensatoriska uppdrag är viktigt. Vi ser också ett fortsatt behov av att ytterligare utveckla
vårt systematiska kvalitetsarbete/analysarbete samt vårt arbete med resursfördelning utifrån
identifierade behov.

Under lå 21/22 utvecklade vi vårt arbete med samt uppföljning introduktionsprogrammen. Vi
har kommit en bit på vägen, men ser fortsatt skillnader i resultat och möjligheter att följa
elevernas kunskapsresultat varför vi avser fortsätta detta utvecklingsarbete. Det är ett arbete
som behöver bedrivas långsiktigt, strukturerat och uthålligt. Detta läsår har vi utvecklat vår
SKA-process. Vi har stärkt dialogen i styrkedjan genom återkommande SKA-samtal mellan
rektor och huvudman. Resultatet har blivit en ökad samsyn kring orsaker till problem och olika
framgångsfaktorer. Det i sig har inneburit att vi kunnat ge ett mer behovsanpassat stöd och
att förutsättningarna för kollegialt lärande och spridning av goda exempel har förbättrats.

Den främsta framgångsfaktorn menar vi fortfarande är långsiktighet. Vi behöver fortsätta vår
satsning på att utbilda nya yrkeslärare och även vidareutveckla metoder för att involvera
våra nu internt utbildade förstelärare och övrig personal i större utsträckning i skolans
systematiska kvalitetsarbete. 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 aktiv resursfördelning. Att stärka rektorernas pedagogiska
ledarskap är en viktig framgångsfaktor i det arbetet. 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.

Prioriterade utvecklingsområden 2022/2023

Kommande läsår kommer likvärdig utbildning fortsatt att vara vårt prioriterade
utvecklingsområde. Det finns fortfarande en spridning mellan våra skolor i olika resultat, också
mellan pojkar och flickor. Fokusområdet är indelat i två olika målområden; ökade
förutsättningar för högre kvalitet i utbildningen och förbättrad styrning och utveckling av
verksamheten. Arbetet med institutionaliseringen av MUD och SKA-processen, aktiv
resursfördelning, utbildningsinsats för ökad trygghet och bättre studiero, arbete med likvärdig
bedömning och betygssättning och matematiksatsningar är aktiviteter vi identifierat som vi
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tror kommer öka likvärdigheten mellan skolorna. En fortsatt utveckling av våra
introduktionsprogram, fortsatt fokus på att utveckla våra administrativa processer och
utveckling av apl är också viktiga insatser vi kommer att genomföra under läsåret 22/23.
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