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LEDARE 

I denna kvalitetsrapport summerar vi nu ytterligare ett läsår på Didaktus Jakobsberg. Från och 
med höstterminens start, hade vi en god tillströmning av elever. Detta medförde en hel del 
utmaningar – såväl organisatoriska som praktiska. En angenäm pedagogisk utmaning, blev när vår 
Barn- och fritids klass i åk 1, blev så stor att klassrummet nästan inte räckte till, men det löste vi. 
Under läsåret har arbetet med att säkerställa en utbildning av god kvalitet för våra elever fortsatt. 
Skolledningen har tillsammans med all personal på skolan arbetat systematiskt med alla de verktyg 
som vi har för att öka kvalitet på Didaktus Gymnasium Jakobsberg. 
 
Skolan har också tagit den största av alla resurser till hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet, våra 
elever, både Didaktus Vänner och elevrådet har bidragit med synpunkter som varit viktiga för skolans 
utvecklingsarbete. Som en del arbetet för god kvalitet i utbildningen har vi under läsåret haft en 
projektanställd heltidsmentor, för att säkerställa värdegrundsarbete i klasserna, samt öka 
förutsättningar för lärarna på skolan att få fokusera på sin undervisning i högre grad. Detta var ett 
lyckat projekt som skolan utökar till kommande läsår, med tre nya heltidsmentorer.  
 
Under läsåret har skolan, som en del i kvalitetsarbetet, haft interngranskning och skolinspektionen på 
besök. Deras slutsatser har bekräftat det vi redan sett som utvecklingsområden. Vi kommer genom en 
pedagogisk resurs intensifiera arbetet med att; utveckla ett aktivt lärarstöd för elever, samt stärka 
elevernas självförtroende, vilja och förmåga att lära. Vi vill också öka elevernas delaktighet i sin 
utbildning. 
 
Eleven har alltid stått i centrum på Didaktus Gymnasium Jakobsberg. Vi tror på människors förmågor 
och deras rättighet att få en andra chans. När vi fått en elevs förtroende skall, och måste, vi göra allt 
för att denna elev skall lyckas. Ibland har eleven inte fått förutsättningar sedan tidigare, ibland är man 
nyanländ till Sverige, ibland fungerar allt hur bra som helst. Men oavsett vad, så är det alltid vårt 
ansvar, och skyldighet, att ge eleven förutsättningar för att kunna nå sin fulla potential. Det är just 
detta vi alla på skolan arbetar för. 
 
Jag och min personal ser fram emot nästa läsår, att få arbeta tillsammans och med elever, utveckla 
nya grepp för att göra utmärkt undervisning för alla på skolan. 
 
Pia Johansson,  
Rektor Didaktus Jakobsberg 
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1. BESKRIVNING AV DIDAKTUS GYMNASIUM JAKOBSBERG 

1.1. DIDAKTUS GYMNASIUM JAKOBSBERG  

Didaktus Gymnasium Jakobsberg finns i Järfälla kommun, Jakobsberg. I skolans närhet ligger 
pendeltågsstation och Jakobsbergs centrum. Skolan som är belägen på Järfällavägen 106, har funnits i 
befintliga lokaler sedan 1994. 
 
Skolan erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesprogram och utbildningen bedrivs i lokaler som 
är anpassade efter respektive programutbud.   
 
Didaktus har totalt 2 skolor i Stockholm och ingår sedan 2007 i Academedia, som är Sveriges största 
utbildningsföretag med verksamheter inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  
 

1.2. VISION & UPPGIFT (LEDSTJÄRNA OCH LEDORD) 

Didaktus Gymnasium är skolor med personal och elever från många delar av världen. Vår vision är en 
skola där alla blir sedda och respekterade. Vi ska arbeta aktivt för att främja allas lika värde, villkor och 
möjligheter. Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Alla som arbetar och vistas i 
skolan ska visa varandra respekt. Vi ska tillsammans aktivt arbeta för att motverka alla former av 
kränkningar. Vi ska arbeta utifrån ett demokratiskt förhållningssätt där elever och lärare möts på lika 
villkor oavsett kön, etnicitet, religionstillhörighet med mera.  

Alla ska ha rätt till en tryggstudie- och arbetsmiljö. Vårt pedagogiska arbete ska bygga på goda 
relationer och en öppen kommunikation. Alla som är verksamma på skolan ska vara delaktiga i det 
långsiktiga och förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 
Tillsammans ska vi på Didaktus Gymnasium skapa en miljö där alla blir sedda, respekterade och 
uppskattade för den som var och en är. 

1.3. ORGANISATION, SKOLLEDNING OCH PERSONAL 

Didaktus Gymnasium Jakobsberg leds av rektor Pia Johansson. Under läsåret har skolan också haft en 
biträdande rektor, på 20 %, Ingrid Steen. På skolan fanns under läsåret också 6st arbetslagsledare 
fördelade på de teoretiska, yrkesförberedande och yrkesintroduktionsprogrammen. Skolan har 
organiserat dessa lagledare utifrån två huvuduppgifter i arbetslagen: Pedagogisk- och Organisatoriska 
områden.  

Skolledningen har träffats 2 timmar per vecka. Därutöver har skolan gemensamma APT, lärarmöten 
och elevhälsomöten fördelade under veckan med fast agenda. Utöver undervisande personal finns 
funktioner inom lunchbespisning och IT. Skolan har också under läsåret haft en mentorsfunktion på 75 
% på prov, som ett projekt mot heltidsmentorer på skolan. 
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1.4. UTBILDNINGAR OCH ELEVANTAL 

Skolans upptagningsområde är inom Stockholm Norrort och närliggande kommuner. Totalt var 250 
elever inskrivna under läsåret varav en majoritet var flickor. Programutbudet och fördelningen av 
elevantal redovisas nedan.  
  

Nationellt program År 1 År 2 År 3 År 4 Totalt 
Barn och Fritidsprogrammet 31 20 22 1  
Vård och omsorgsprogrammet 

 

14 16 13   

Samhällsprogrammet  20 18 13   
Naturvetenskapsprogrammet 10 6 5   
Totalt  75 60 53  189 

 
      
Introduktions-program År 1 År 2 År 3 År 4  
IMYRKBF 18 10 8   
IMYRKVO 14 4 8   

Totalt  32 14 16  62 

 
      
Skolan Totalt  107 74 69  

 

251 

1.5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKOLENHETENS MÅLUPPFYLLELSE  

1.5.1 LÄRARE, FÖRSTELÄRARE OCH LÄRARBEHÖRIGHET 

Didaktus Gymnasium Jakobsberg har under läsåret haft 24 lärare anställda, 9 män och 15 kvinnor. 
Åldersspannet var 27-64 år. Samtliga lärare har under året utöver undervisning också verkat som 
mentorer. Personalen har ingått i olika arbetslag och både haft gemensam planerings- och 
utvecklingstid, där man arbetat med skolans fokusområden.  

En förstelärare har under läsåret haft uppdraget att ansvara för/driva/stödja projekt/processer inom 
formativ respons.  

Andel behöriga lärare är för läsåret 62 % enligt Siris. De övriga har bedömts ha adekvat och lämplig 
erfarenhet för att bedriva undervisning. Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom 
verksamheten följs andel behöriga upp via huvudman och rektor, och plan för att öka behörigheten 
finns.  

1.5.2. VÄRDEGRUNDSARBETE 

Skolans övergripande värdegrundsarbete redovisas i planen mot kränkande behandling och 
diskriminering som personal, elever och elevhälsa är delaktiga i.  

Varje höst genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LoV-enkät) där eleverna får 
svara på frågor som bland annat avgör trygghetsnivån på skolan, i vilken utsträckning de fått 
information om skolans värdegrundsarbete samt om de vet vart de skall vända sig om de upplever sig 
illa behandlade.  



 
 
 
 
 
 

7 
 

Underlaget tillsammans med övrig information som samlas in via undervisningen, elevråd osv. ger 
skolan indikationer på vilka kommande främjande, förebyggande och även åtgärdande insatser som 
bör vidtas för att främja en trygg miljö för lärande.  

Om en elev upplever sig illa behandlad eller om det finns annat som framkommer som ger upphov till 
oro görs en anmälan om kränkande behandling till huvudman. Huvudmannen utreder, via 
juristkompetens, ärendet vilket resulterar i kortsiktiga åtgärder för att komma till rätta med 
situationen. Därtill ges förslag på långsiktigt förebyggande och främjande insatser.  

1.5.3. ELEVHÄLSA OCH ARBETE MED EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD 

Skolans rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolmentor, 
likabehandlingsansvarig samt personal med specialpedagogisk kompetens utgör skolans samlade 
elevhälsa. Skolläkare och skolpsykolog tas in från extern vårdgivare vid behov, minst 3-4 ggr. /läsår. 
Elevhälsan träffas kontinuerligt två timmar i veckan. De olika kompetenserna i elevhälsan ska aktivt 
samarbeta i ett team, med eleven i centrum. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleven 
för att tillsammans med övrig personal, vårdnadshavare och elev se möjligheter och kunna ge 
förutsättningar för elevens utveckling mot utbildningens mål samt skapa en miljö som främjar lärande, 
utveckling och hälsa. Elevhälsan samverkar också med andra instanser i samhället. När EHT träffas 
varje vecka ligger särskilt fokus på förebyggande och främjande insatser för eleverna. 

På skolan samverkar elevhälsan tidigt och förebyggande genom att vara handledande för personalen i 
elevärendefrågor men också i det övergripande förebyggande arbetet. Representanter ur elevhälsan 
kan medverka på arbetslagsträffar och vara delaktiga på möten kring elever, grupper eller i 
utvecklingsfrågor som rör elevhälsa. Några av de främjande/förebyggande insatserna har varit:  

• Välkomstsamtal elever år 1- Bedömning av tidigare skolgång, förväntningar, studiesituation 
• Hälsosamtal elever år 1 
• Medmänsklighet och mänskliga rättigheter (paraplybegrepp) fokus på självkänsla för samtliga elever. 

Uppkom i samband med skolstart och flyktingkrisen. Morgans mission har setts på mentorstiderna.  
• Tema-dag sociala medier utifrån åtgärder i plan mot kränkande behandling och diskriminering. Samtliga 

elever har deltagit. Effekten har varit att inga anmälningar om kränkande behandling inkommit efter 
detta. Upplägget inkluderade både diskussion och lära av eleverna. Eleverna nöjda med att de fick lära 
lärarna. Uppmärksammande av vad som är ok och inte ok.  

• Kompetensutveckling: Preventivt arbete mot suicid anordnas av landstinget. Samtliga skolor inbjudna i 
Järfälla kommun. Vidareutbildning Annu och Skolsköterska. Från utbildningen: Ha tydliga frågor 
gentemot eleverna om deras tankar kring detta.  

• Deltagande i SAMBY-gruppen (lokalt i Järfälla): Kuratorer, mini-maria, SOS, fritidsgårdarna. Främjande 
får upp ögonen. Psykisk ohälsa. Frånvaro – hur uppmärksammas detta.  

• Ny EHT-Pyramid (beskrivning av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet) används inom 
EHT.  

• Mindfulness – skolsköterska och idrottslärare. – vissa har använt sig av detta ex. vid provsituation. År 1.   
• Hälsosamtal – koncentration och sömn.  
• Lov: kränkningar och trender i kränkningar uppmärksammas och diskuteras. 
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Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar 
och eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I undervisningen genomförs också stödinsatser i form 
av extra anpassningar. Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 
prov, uppgifter från lärare, övrig personal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. 

Elevhälsan behöver vara synlig också för eleverna på skolan. Skolan upprättar en plan för hur 
elevhälsan presenterar sig i början på terminen för samtliga elever samt hur man kan jobba med att 
alla elever ska veta vad de olika funktionerna i elevhälsan gör. 

1.5.4. ARBETSLIV OCH VIDARE STUDIER 

Skolan har studie- och yrkesvägledare på skolan. Denne ansvarar för information och vägledning till 
skolan elever. Under året har SYV varit en del av följande insatser för att motivera elever till vidare 
studier och/eller vägleda till möjliga yrkesutgångar:  

Studie och yrkesvägledaren har haft universitetsinformation i alla åk 3. I åk 2 får alla elever information 
om de individuella val som skolan erbjuder. I åk 1 presenterar studie- och yrkesvägledaren sig och den 
tjänsten som hon erbjuder eleverna. Under läsåret satsade skolan på mer tid med ytterligare en 
studie-och yrkesvägledare. Det är framförallt i uppstart som det finns ett större behov av en effektiv 
inskrivning i skolan. Den extra resursen använde vi på skolan också till gruppvägledning/samtal på 
Yrkesintroduktion. 

1.5.5. FINANSIERING OCH ELEVPROGNOS 

Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter. 
Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch är avgiftsfria. Nödvändigt antecknings- och 
skrivmaterial förväntas eleverna stå för själva.  Antalet förstahandssökande för läsåret var 37 st. Men 
flertalet av våra elever tar vi in i augusti till september, då många elever rör på sig och söker skolan på 
hörsägen från andra. Generellt bedöms att elevprognosen är god, förväntningarna är att öka 
elevintaget nästa läsår med ca 20 %. 

SAMMANFATTNINGSVIS 

Mot bakgrund av skolans systematiska arbete med kvalitet, elevhälsoarbetet som bedrivs, ser vi att vi 
ökar förutsättningarna för att genomföra effektiva analyser och ta fram goda insatser.  
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2. BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA 
KVALITETSARBETET 

 
I detta avsnitt beskrivs hur skolan arbetar systematiskt med kvalitet och måluppfyllelse under läsåret. 
Därtill listas en del av de metoder som vi har för att följa upp och utvärdera skolornas resultat under 
året. 

2.1. ARBETSPLAN OCH KVALITETSRAPPORT 

Vid läsårsstart upprättar skolan en arbetsplan innehållande prioriterade fokusområden. Arbetsplanen 
tar sin utgångspunkt i skolans samlade analys från föregående läsår. Under innevarande läsår följer 
skolan upp fokusområdena och hur väl man når uppsatta mål och vilka metoder som gett effekt. Vid 
läsårsslut görs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en 
kvalitetsrapport.  

2.2. KVALITETSBEGREPPEN 

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på 
verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra 
elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 

• Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill 
säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och 
mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

• Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 
som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över sina 
studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för 
att nå utbildningsmålen. 

• Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

• Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 
efter avslutad utbildning. 
 

2.3. METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET 

2.3.1. INTERNA GRANSKNINGAR 

Interna granskningar genomförs kontinuerligt med syftet att säkerställa att samtliga skolor arbetar 
utifrån rådande författningskrav. Ambitionen är att granskningarna och efterföljande analys leder till 
en långsiktig utveckling av både den övergripande verksamheten och de enskilda skolorna.  

De interna granskningarna utgår från Skolinspektionens tillsynsmodell och innefattar skolbesök, 
resultat- och dokumentationsgenomgång samt uppföljningar inom en rad olika kvalitetsområden. 
Under granskningstillfället intervjuas också rektor, lärare, elevgrupper och elevhälsa för att ge en 
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samlad bild av skolans rutiner och dagliga arbete. Därtill granskas dokumentation, rutinbeskrivningar, 
betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument.  

2.3.2. BETYGSPROGNOSER OCH EXAMENSPROGNOSER 

Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom betygsprognoser, EWS samt 
examensprognoser.  

• Betygsprognoser: Varje termin genomförs betygsprognostiseringar i samtliga kurser. Betygsprognoserna 
utgör varje lärares professionella bedömning av det betyg som eleven i slutet av kursen väntas få, 
förutsatt att arbetet sker på liknande sätt och att eventuella stödinsatser nyttjas. 
Betygsprognostiseringarna är en del av systematiken i att följa upp i vilken utsträckning eleverna 
förväntas nå uppsatta mål och hur väl man som skola lever upp till uppdrag i läroplan och skollag.  

• Examensprognoser: genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i vilken utsträckning 
eleverna i år tre förväntas nå en examen. Verktyget infördes under läsåret 2014/2015 och är ett 
effektivt uppföljningsverktyg för skolan och huvudmannen.   

2.3.3. BETYGSUPPGIFTER 

Uppgifterna om satta betyg sammanställs på skolnivå med syftet att utgöra ett underlag för analys och 
bedömning av hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och programmålen nåtts under läsåret. 
Betygsuppgifterna redovisas i resultatbilagan och kommenteras vidare i den samlade bedömningen av 
verksamhetens måluppfyllelse i slutet av denna kvalitetsrapport.  

2.3.4. ENKÄTER  

För skolan genomförs varje läsår ett antal betydelsefulla enkäter: Likabehandlings- och 
värdegrundsenkäten, Elevenkät (NKI) och medarbetarenkät (NMI) samt undervisningsutvärderingar. 
Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt skolinspektionens Skolenkät.  

• Likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-enkät) genomförs varje höst och utgör ett underlag för 
bedömning av hur väl skolorna lyckas driva ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande 
behandling och främja likabehandling. Likaså följer enkäten upp kännedomen om arbetet som bedrivs 
på skolan och delaktighet bland eleverna. Kartläggningen blir en del av skolans plan mot kränkande 
behandling och diskriminering som upprättas varje kalenderår.  

• Elev- och medarbetarenkäter (NKI, NMI) genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den 
upplevda kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning).  

• Undervisningsutvärderingar genomförds vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka 
undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och är formulerade 
som 16 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar och inflytande, arbetsliv och vidare 
studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och värdegrund, drivkraft, självförtroende och 
sammanhang samt kreativ kompetens. 

2.3.5. NATIONELLA KURSPROV 

De nationella proven är ett av flera betygsunderlag som används i svenska, engelska och matematik. 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 



 
 
 
 
 
 

11 
 

provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen mellan satta 
kursbetyg och nationella provbetyg ger skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning 
undervisningen utgår och planeras utifrån rådande styrdokument. Därtill i vilken utsträckning 
bedömningen är likvärdig och rättssäker.  

 

2.4. KVALITETSHJUL 
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3. SKOLANS FOKUSOMRÅDEN 2015/2016 

3.1. FOKUSOMRÅDE 1 1516: ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

Fokusområdets bakgrund & motiv:  
Andel elever som når kraven för en gymnasieexamen är 68 % i jämförelse med 77 % föregående år 
(LÅ1314 Siris). Resultatutvecklingen kräver att skolan framöver arbetar än mer ingående med att 
stärka de processer som finns på skolan, och att detta görs inom olika områden.  
    
Mål och syfte:  
Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.  
 

• Målet har varit att stärka undervisningens kvalitet och därigenom öka måluppfyllelsen, genom att öka 
anpassningar utifrån elevens behov, kompetensutveckling inom formativ respons och bedömning för 
personal.    

• Öka medvetenheten kring kraven för en gymnasieexamen bland elever och personal, samt tidigt 
uppmärksammat avvikelser mot gymnasieexamen.  

• Lärarens ansvar är också att se till att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
Därför har skolans språkpolicy implementeras. 

• Skolan skall se till att eleven får inflytande över sin utbildning, vi har därför ökat elevers medinflytande i 
planering och upplägg av kurser.  

• Målet har också varit att stärka elevernas strategier för att lyckas med sina studier. 
 
Metod och genomförande:  
För att öka måluppfyllelse för eleverna har skolan arbetat med följande metoder: 
 
Metod 1: Formativ bedömning och återkoppling 
Genom nyttjandet av formativ bedömning och respons har elevernas medvetenhet ökat kring den 
egna studiesituationen. Pedagogiska lagledare samt förstelärare har systematiskt undervisat lärarna i 
relevanta metoder inom det formativa arbetssättet. Vi har stärkt upp och tydliggjort responsen i 
Schoolsoft utifrån studiedagarna med försteläraren. Skolan har därefter också under läsåret haft ett 
gemensamt fokus på att öka kvalitén på elevernas utvecklingssamtal. SYV har tagit fram samlad 
information om kraven för examen och distribuerat till lärare och elever via skolmentor - fokus på år 3. 
 
Metod 2: Nyttjande av stödverktyg - Examensprognos 
Skolan har använt verktyget Examensprognos för elever åk 1-3 för att få tidiga signaler om elever 
riskerar att inte nå målen för gymnasieexamen. Vi har också satsat extra resurser i matematik för att 
behovet fanns i de behörighetsgivande kurserna. 
 
Metod 3: Studiepass 
Studiepass/Pluggstugor har funnits tillgängliga. Skolan har bemannat med pedagoger i engelska, 
svenska, matematik och programgemensamma ämnen.  
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All personal har arbetat med skolans språkpolicy och samtliga pedagoger använder sig av de två 
metoder som kollegiet valt att arbeta med. 
 
Metod 4: Ökad insyn och elevinflytande 
För att stärka elevers inflytande har rektor lagt tydligt uttalat fokus inom kollegiet på att eleverna skall 
vara en del av planering och kursupplägg. Utifrån en framtagen mall Examensmål-centralt innehåll-
kunskapskrav diskuterar läraren kursen med eleverna och bjuder in till elevmedverkan.  
Skolmentor lyfter frågan kring delaktighet i olika demokratiska processer på skolan.  För att öka 
förutsättningarna för eleverna att nå sina mål har specialpedagoger samt svensklärare introducerat 
studieteknik i början på läsåret. Även skolmentorn har arbetat med elever och deras studieteknik på 
olika sätt beroende på årskurs. I åk 1 och 2 har man fokuserat på planering och struktur.  I Åk3 har 
mentorn stöttat upp med studieteknik kopplat till gymnasiearbetet. 
 
Metod 5: Skolmentor 
Skolmentor som vi haft som projekt detta läsår har haft information och uppföljning på 
mentorstiderna med eleverna. Syftet har varit att säkerställa att rätt och likadaninformation ges. 
Likaså att ge lärarna ökat utrymme till att fokusera på undervisningen. Skolmentor har varit 
samordnande gällande värderingsfrågor tillsammans med Likabehandlingsansvarig.  
  
Uppföljning & utvärdering: 
För att utvärdera våra metoder under läsåret har följande underlag och tillfällen använts: 
Genom den förstelärare som driver sitt projekt; Formativt arbetssätt/respons, hade skolan två 
studiedagar under höstlovet. Vi har också använt oss av undervisningsutvärderingar, betygsprognoser, 
examensprognoser. Samt möten i olika konstellationer, ledningsmöten, elevhälsoteamets möten, 
pedagogiska forum/pulsmöten i arbetslagen, elev- och klassrådsmöte. Även möten med skolans 
Vänner har ingått i skolans uppföljning och utvärdering.  
 
Skolan har också haft studiedagar där vi löpande har utvärderat arbetsplanen och språkpolicyn. De 
pedagogiska arbetslagledarna har följt upp språkpolicyn i arbetslagen. Skolmentor har kontinuerligt 
också lyssnat in signaler i möten med elever. Som skolmentor, i egenskap av medlem i 
elevhälsoteamet, kan vidarebefordra. 
 
Resultat: 
Det övergripande målet med att öka måluppfyllelsen, få fler elever på skolan att nå sin 
gymnasieexamen har Didaktus Gymnasium Jakobsberg lyckats med. Förra läsåret hade vi 68 % av 
eleverna som tog gymnasieexamen. Efter ett målfokuserat arbete under läsåret 15/16, har vi nu en 
ökning med mer än 10 % på totalen av alla elever som tagit sin gymnasieexamen totalt 79%. Både 
inom skolans teoretiska och praktiska program ökar andelen som tagit gymnasieexamen. Extra 
glädjande är att skolans yrkesprogram, barn-och fritid och vård- och omsorg ökar mest. Dem går från 
57 % till 75,8 %. Vi kan också se att andelen elever på yrkesprogram som läser till den allmänna 
behörigheten ökar, det är framförallt elever på vård- och omsorgsprogrammet som står för den 
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största ökningen, från 58 % till 75 %. Genom att skolan satsade extra pengar på en matematikresurs, 
klarade flera elever, framför allt, elever i Ma2b och Ma 1a sina kurser med minst godkända betyg. 
 
Målet och arbetet med att höja kvalitet i undervisningen är inte klart. I de utvärderingar vi gjort, 
framförallt i de elevnära uppföljningar som genomförts, visar eleverna oss att undervisning är ett 
fortsatt utvecklingsområde. Läsårets elevenkät, visar tydligt önskemål i stöd och respons för att veta 
hur man skall nå sina mål. Eleverna vill att undervisning skall vara tydligare och varierad. Eleverna 
säger sig också vilja ha mer inflytande i kurser och upplägg av undervisning. I det hänseendet, har vi 
inte riktigt nått de mål vi satte upp. 
 
Pedagoger på skolan har i varierad utsträckning arbetat med skolans språkpolicy. I utvärdering av 
detta mål visar det sig alla arbetar med Tidningsmodellen och/eller STLL (skriva, tala, lyssna och läsa) 
på lektionerna. Pedagoger uppger också att tidningsmodellen är uppskattad bland eleverna. Vi ser 
också att andelen elever med F i SVE 2 och 3, samt i SVA 3 minskar. 
    
Slutsatser: 
Läsårets arbete med ökad måluppfyllelse har varit systematiskt. Vi har haft en plan och metoder för 
både utförande och uppföljande. En viktig del att arbeta med, var att alla på skolan skulle veta vad 
som krävs för att uppnå gymnasieexamen. SYV har skapat ett informationsverktyg som delats ut till 
elever vid information på mentorstiderna. Genom upprepad information och det verktyg som skolan 
har för att tidigt uppmärksamma dem som riskerar att inte uppnå gymnasieexamen, känns det som 
skolan har goda förutsättningar att ytterligare öka andelen som får sitt examensbevis inför nästa läsår.  

Efter studiedagar med fokus på formativ respons, utvecklar pedagogerna sin kompetens och praktik 
kring det formativa. Inför utvecklingssamtalen, framför allt vårterminens, skrev alla pedagoger 
omdömen utifrån ett utvecklande perspektiv på Schoolsoft. Detta är något som vi skall arbeta vidare 
med och som försteläraren fortsättningsvis kommer att handleda pedagogerna i. Detta är också ett 
önskemål som kommer från pedagogerna i den utvärdering som gjorts. Något som vi kan se är viktigt 
att också jobba med, är information till eleverna. Höja kompetens och förståelse för det formativa 
arbetssätt som pedagogerna genomför. Elever har bland annat efterlyst mer information hur dem skall 
nå sina mål, så det blir en metod i utmaningen att utveckla undervisningen och det formativa 
arbetssättet. För högre måluppfyllelse måste rektor och ledningsgruppen se över rutiner kring 
överlämning av underlag vid lärarbyte. Det har vi sett behov av under läsåret. 

Sammanfattningsvis har skolan delvis uppnått goda resultat vad gäller måluppfyllelse. Men det är en 
så central del av en skolas arbete och för att vi ska fortsätta öka måluppfyllelsen, så måste vi fortsätta 
arbetet med att utveckla undervisningen mot det formativa, delaktighet i planering, struktur och 
tydlighet. Vi kommer också fortsättningsvis att omfördela och tillsätta resurser om behovet uppstår i 
någon behörighetsgivande kurs.  Detta tror vi ytterligare kan öka skolans måluppfyllelse och elevernas 
motivation. 
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3.2. FOKUSOMRÅDE 2 1516: NÄRVARO OCH MOTIVATION 

Bakgrund och motiv:  
I skolan är närvaro en central parameter för att nå måluppfyllelse bland eleverna. Det är därför viktigt 
att fortsätta ett målinriktat arbete mot att ha hög närvaro bland eleverna. För att få hög närvaro och 
minska avhopp är motivationen hos eleverna ytterst central att arbeta med. 
 
Mål och syfte:  
Under läsåret var målet att:  

- Förbättra uppföljningen av elevers närvaro-/frånvarorutiner.  
- Arbeta främjande för en ökad närvaro bland eleverna.  
- Elevernas motivation skall ökas. 

 
Metod och genomförande:  
Några metoder att komma åt den höga frånvaron har varit att;  
 
Metod 1: Uppföljning av närvaron – olika funktioner 
Skolmentor har följt upp alla klassers närvaro en gång i veckan och kommunicerar närvaro/frånvaro 
vidare till pedagogiskmentor och arbetslaget. I övrigt har alla arbetat enligt den CSN rutin som finns på 
skolan, vilken vi uppdaterade lite.  Den organisatoriske arbetslagsledaren har ansvarat för att ny 
personal får ta del av dessa rutiner. Skolmentor har fört samtal med eleverna om närvaron och 
studieresultat. Uppföljning av frånvaro har också gjorts av elevhälsan. 
 
Metod 2: Synliggörande av relation mellan studieframgång och närvaro 
För att öka medvetenheten och motivationen hos eleverna har skolan; Sett till att examensmålen finns 
tillgängliga i klassrummen och att dem kommuniceras ut av flera, vid upprepade tillfällen. 
Lärare i programgemensamma kurser har ansvarat för att examensmålen implementeras hos 
eleverna. Varje program har haft en programdag under hösten så att alla lärare som undervisar på 
programmet är blivit insatta i programmets karaktär.  
 
Metod 3: Gemensamt förhållningssätt 
Personalen har höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas med utbildningen. Personalen 
bygger också relation med eleverna och hälsar i korridoren så att eleverna känner sig trygga och 
välkomna.  
 
Metod 4: Motiverande studievägssamtal 
Skolans studie- och yrkesvägledare har haft SYV motiverande samtal HT 2015 med eleverna på 
yrkesintroduktion. Praktisk koppling till framtiden om vad som behövs för att kunna läsa på 
universitetet dels genom studiebesök, men också besök från externa till skolan. 
 
Uppföljning & utvärdering: 
Frånvaron tas upp som en stående punkt på lagmöten på fredagar, den organisatoriska 
arbetslagsledaren har ansvarat för detta. Andra instrument som används är underlag från Schoolsoft 
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och centrala mätningar av närvaro/frånvaro. Det är lite svårare att mäta hur motivationen ökar, men vi 
ser på andelen som fullföljer och tar sin gymnasieexamen, samt att räkna de avhopp som ev. är för 
läsåret. Efter de vägledande samtalen som den extra SYV-resursen genomförde, följde vi upp med en 
elevnära utvärdering. 
 
Resultat:  
Ny och skarpare rutin för att rapportera frånvaro har implementerats av arbetslagsledare till ny 
personal. Skolmentor har följt upp och återkopplat hög frånvaro till elevhälsan. Med ett underlag på 
256 elever, har skolan under läsåret 74 % närvaro. Frånvaron är på 26 %, varav den olovliga frånvaron 
är på 10 %. I Schoolsoft har vi fått fram de elever som ligger kritiskt till med över 15 % olovlig frånvaro. 
Konsekvensen har blivit rapport till CSN. Resultat av de vägledande samtalen som SYV genomförde 
visade inte bara på att det hade varit en rolig aktivitet, utan flera av eleverna har svarat att dem fått 
nya tankar om deras framtid, någon skrev att hen fått nya idéer om jobb. Någon hade också svarat att 
samtalen hade givit nya insikter om de andra i gruppen, sådant dem inte visste om innan. 
   
Slutsatser:  
Närvarokontroll och indrag av CSN har inte haft någon större effekt på elevernas närvaro, men hjälpt 
skolan i uppföljningen av eleverna. Den generella uppfattningen är dock att varken närvaro eller 
motivation ökat i den utsträckning som önskats. Vi har nu en samlad siffra att utgå ifrån när det gäller 
närvaron. Vad gäller att arbeta med motivationen, skall vi fortsätta att jobba med vägledande samtal, 
enskilt och i grupp, utifrån den modell som SYV genomförde. Det finns också, om vi lyssnar på eleverna 
i undersökningarna som gjorts, en hel del att göra i klassrumssituationen som kan öka motivationen till 
att komma till skolan, och att tycka det vi vill lära ut är viktigt och kul. Elevernas motivation kan kanske 
väckas av tydligare koppling till deras framtida utbildning och yrke. Vi borde också ha varit mer noga 
med att hjälpa eleverna med att hamna på rätt program. Att eleverna har ett intresse för sitt program 
är också en viktigt för motivationen. 

Uppfattningen är också att majoritet av eleverna inte har så bra insikt i närvaron och frånvaron.  Vad 
är giltig frånvaro och vad är inte giltig frånvaro är begrepp som vi på skolan måste tydliggöra. Skolan 
har, som nämnt, elever med bakgrund i andra länder. Det är därför inte ovanligt att man reser iväg, 
ofta fler dagar än loven medger. Det innebär oundvikliga krockar och konsekvenser i deras 
gymnasieutbildning. Även om skolledningen måste diskutera varje enskilt fall, så måste skolan mycket 
tydligare arbeta främjande, peka på vikten av närvaro i skolan, under hela gymnasieutbildningen. Men 
framförallt måste skolans ledning tillsammans med elevhälsoteamet utreda kritisk frånvaro mer 
ingående och mycket tidigare.  
 
Vid analys av fokusområdet närvaro och motivation ser man att det också är centralt och tätt 
sammanflätat med föregående område, måluppfyllelse. Det är självklart två områden som går i 
varandra, utan närvaro och motivation når ingen elev sina mål. För att uppnå den kvalitet som skolan 
vill erbjuda alla elever, är det viktigt att vi också arbetar med kontinuitet i våra arbetsplaner. Därför 
skall skolan fortsätta och utveckla det påbörjade arbetet med att främja närvaro. I arbetsplanen för 
nästa läsår kan man i detalj läsa våra metoder för ökad närvaro.  
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3.3. FOKUSOMRÅDE 3 1516: FÖRBÄTTRAD UNDERVISNINGS- OCH 
KLASSRUMSSITUATION 

Bakgrund och motiv:  
Efter rektors medarbetarsamtal och lektionsbesök, samt resultat från Stockholmsenkäten visar det sig 
att vi under läsåret 1516 behövde uppdatera skolans arbetsplan med ytterligare ett område (VT16). Vi 
såg att vi har utvecklingsmöjligheter vad gäller klassrumssituationer och undervisning. 
 
Mål och syfte:  

• Förbättra arbetsmiljön i klassrummet.  
• Öka motivation och måluppfyllelse genom mer struktur och tydlighet i undervisning. 

 
Metod och genomförande:  
Lärare skulle under VT16 arbeta mer med tydlighet i sitt upplägg. Alltid skriva lektionsplan på tavlan, 
med mål för lektionens undervisning. Alltid följa upp lektionen i slutet tillsammans med eleverna så att 
elever ser att man nått målet med lektionen. Lärare skulle också under våren arbeta med kollegialt 
pedagogiskt samarbete i par. Dessa par auskulterade hos varandra utifrån eget lärande. Som underlag 
har de använt skolinspektionens mall för lektionsbesök, observationsschemat. 
 
Uppföljning & utvärdering: 
Vi har följt upp detta på studiedagar och på arbetslagens pedagogiska forum. Samt lektionsbesök av 
rektor, biträdande och försteläraren på skolan. Undervisningsutvärderingen och elevenkäten som 
genomförs på vt-16 blir bra utvärderingsinstrument. Pedagogerna på skolan har fått ta del av sina 
resultat av sin undervisningsutvärdering. Utifrån det individuella resultatet skall varje pedagog hitta 
sina styrkor och vad man kan utveckla i sitt uppdrag som pedagog. Det skall analyseras av pedagog och 
redovisas för rektor. Detta skall vara en utvecklingsmateriel inför kommande läsår och 
medarbetarsamtal. En viktig återkoppling på fokusområdet undervisning har vi fått genom den 
granskning Skolinspektionen genomförde under Vt-16. 
 
Resultat:  
I elevenkäten efterlyste eleverna mer information för att veta hur dem skulle nå målen, hur dem låg 
till just vid tillfället, för att förstå hur dem skulle göra för att utvecklas och för att få mer motivation. 
Efter insatser i undervisningssituationerna ser vi genom undervisningsutvärderingen (HT/VT), som 
eleverna svarat på, att vi ökar marginellt de faktorer som eleverna efterfrågar. I områden som ansvar 
och inflytande och drivkraft självförtroende sammanhang ökar pedagogerna mellan 2-6 % enheter av 
de som var mest nöjda. Utvärderingen visar att elever fortfarande inte känner att man får det stöd i 
bedömning och betyg som man efterlyser. Pedagogerna har i sina analyser av sitt resultat fått titta på 
det som fungerat bra i kontakt med elever och i undervisningen. Dem har också på ett förtroligt sätt 
delat med sig av de utvecklingsområden som dem avser att arbeta med under nästa läsår.  
 
Vid tillsynsbesöket i mars framkommer att skolan når författningskraven i 5 av 6 områden.  Det enda 
kritikområdet avser just undervisning och lärande. I detta gäller att undervisningen skall innebära ett 
aktivt lärarstöd för eleverna och att skolan i högre utsträckning skall stärka elevernas självförtroende, 
förmåga och vilja att lära.  
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Slutsatser:  
Strukturen i lektionsupplägg har hjälpt de elever som har behov ett tydligare upplägg på lektionerna. 
Lärare har i sin tur upplevt ett närmare kollegialt arbete och att det funnits utrymme för djupare 
diskussioner om pedagogik och didaktik. Det kollegiala samarbetet har varit framgångsrikt och vi vill 
att det ska fortsätta att utvecklas även under kommande läsår. Det är viktigt att lyfta och handleda 
varandra i stället för att riskera kritik och isolering. Observationsschemat från Skolinspektionen gjordes 
om för att främja ett kvalitativt och utvecklande bedömande kollegor emellan, eftersom syftet varit att 
inspirera och inspireras, inte att bedöma och kritisera. Vid utvecklingssamtal med elever har det 
framkommit att de upplever att undervisningen i vissa fall lagts på för hög nivå. Då undviker eleverna 
att komma på lektioner och det går ut över elevernas närvaro. Vår analys är att det inte handlar om 
nivån på undervisningen, utan snarare lärarens arbetssätt och kommunikation som i dessa fall behöver 
förbättras. Här är den pedagogiska diskussionen mellan rektor och personal samt det kollegiala 
samarbetet lärare emellan väldigt viktig. 

De analyser och den konstruktiva återkoppling som både personal och elever har framfört, inom detta 
fokusområde, överensstämmer med Skolinspektionens iakttagelser. Detta visar oss att det 
fortsättningsvis är ett utvecklingsområde, och kommer därför prioriteras för att utveckla lärarstödet 
till eleverna och för att stötta dem i viljan och självförtroendet att lära. 

Generellt sett så måste vi fortsätta arbeta med våra fokusområden, men också samtidigt 
intensifiera/rikta arbetet så att vi uppnår en kontinuitet och samtidigt hinner uppnå ökad kvalitet och 
måluppfyllelse med de metoder vi väljer. Vissa metoder måste justeras och vissa metoder måste vi 
förfina på för att nå våra mål som vi sätter upp för nästa läsår. 
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4. SAMLAD BEDÖMNING AV SKOLENHETEN 2015/2016 

I det här avsnittet kommenteras, analyseras och bedöms skolans måluppfyllelse i stort under 
respektive kvalitetsbegrepp.  

4.1. FUNKTIONELL KVALITET 

Ur Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144) 
Det är skolans ansvar att varje elev: 

• på ett nationellt yrkesprogram ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som 
innebär att eleven har en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl 
förberedd för yrkeslivet. 

• på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven 
för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl 
förberedd för högskolestudier, eller  

• som avslutar ett introduktionsprogram har en plan för och tillräckliga kunskaper för fortsatt utbildning 
eller uppnår en etablering på arbetsmarknaden. 

 
I relation till läroplan- och examensmål har skolan tagit ett steg i rätt riktning. Vi har lyckats vända den 
låga siffran med elever som inte når en gymnasieexamen. Detta beror sannolikt på ett mer 
systematiskt uppföljningsarbete som påbörjades på allvar detta läsår. Det är också en styrka att 
skolans ledning tillsammans med all personal arbetar målinriktat med att nå de mål som vi tillsammans 
satt upp. En framgångsfaktor är skolans elevhälsoteam, där alla professioner är navet i skolans arbete 
med förebyggande och främjande stöd till alla elever.   

4.1.1. ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN  

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

Andel elever med examen är 78,3 %, i jämförelse med föregående års 68 %. Andel elever med examen 
på de högskoleförberedande programmen är 84,6 % och på yrkesprogrammen 75,8 %. Främst ser vi 
att elever på alla program utom samhällsvetenskapsprogrammet har ökat sina andelar elever som tar 
examen. Samhällsprogrammet minskar sin andel som tar gymnasieexamen för tredje året i rad från 
90,2 % läsåret 13/14 till 80 % 15/16. 

Den positiva förändringen för de program som ökat sin andel elever med gymnasieexamen beror 
främst på de behov skolan uppmärksammat genom den systematiska uppföljning skolan nu arbetar 
med. Pedagogerna har i kollegiet arbetat än mer formativt och i högre grad diskuterat 
bedömningsfrågor. Dessutom har GY11 satt sig ännu mer hos både lärare och elever detta läsår. Vi ser 
att de insatser som gjorts, t.ex. att sätta in extra resurser i matematik och engelska, visat sig vara 
viktigt för elever på alla program, även samhällsprogrammet. Detta kommer vi att se effekt av framför 
allt kommande läsår, då flera på samhällsprogrammet i Åk2 gick på stödmatematiken. En förklaring till 
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det lägre antalet på samhällsprogrammet i år som tar gymnasieexamen, är att vi dras med en skuld av 
en något otydlig organisation av introduktionsprogrammen. Vi har idag en bättre systematik och har 
stärkt upp både planeringen och arbetssätten. Vi ser också att arbetet med fokusområdet resulterat i 
att Didaktus gymnasium Jakobsberg i år har släppt ut fler elever som har goda förutsättningar till 
fortsatta studier och arbete. 

4.1.2. ANDEL ELEVER PÅ YRKESPROGRAM SOM LÄST IN BEHÖRIGHET TILL 
VIDARE STUDIER  

Andel elever som läst in behörighet till vidare studier är 49 % (LÅ1415: 45 %). Vi ser en spridning 
mellan programmen där eleverna på vård- och omsorgsprogrammet tenderar att läsa vidare i större 
utsträckning. Det programmet står för den största ökningen från (58 % LÅ1415) till 75 % detta läsår. 
Det kan man jämföra med barn- och fritidsprogrammet som hade 29 % elever detta läsår som läste in 
behörighet till vidare studier. Även om det är en lägre andel än vård- och omsorgsprogrammet, så ökar 
även barn- och fritid i andelar som hade behörighet till vidare studier, (22 % LÅ1415). 

Orsaken till detta tros vara att mentorer och SYV informerar eleverna om möjligheten att läsa in sin 
behörighet i högre utsträckning, samt ökat studiestöd, i form av pluggstugan med engelska och 
matematikstöd. Skolans val att lägga matematiken och engelskan på fyra terminer för 
yrkesprogrammen, tror vi är en bidragande orsak. Den höga behörighetsnivån på vård- och 
omsorgsprogrammet beror främst på att årets avgångselever gärna vill bredda sina möjligheter efter 
avslutade gymnasieutbildning. Samtidigt ser vi att eleverna på barn- och fritidsprogrammet främst 
talar om en utgång till arbetslivet, för att senare kunna välja vidare studier i en vux-regi. 

4.1.3. GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (SAMTLIGA AVGÅNGSBETYG)  

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 

Detta läsår är GBP marginellt lägre 12,9 % än föregående läsår (LÅ1415: 13,1 %) på Didaktus 
gymnasium Jakobsberg. Om man tittar på programmen var för sig så har alla program, utom barns och 
fritidsprogrammet ökat sin GBP. Högst GBP finns på naturprogrammet medan lägst är på barn- och 
fritidsprogrammet.  

Skillnaden mellan programmen indikerar bl.a. att klasstorlek till viss del spelar roll. Skolan har mindre 
klasser i de teoretiska programmen, vilket gör att elever får mer lärartid. Här ser vi en koppling mellan 
att elever med mer individuell tid med läraren i viss mån har större förutsättningar att nå högre.  
Samtidigt ser vi att vi genom att arbeta främjande med tydlig och tillgänglig undervisning kan nå större 
grupper.  

Vid analys av frånvaro är det fler från yrkesprogrammen som är inom den kritiska frånvaron. Stor orsak 
till det är att många av våra yrkeselever börjar arbeta. Arbetsgivare från APL:n anställer gärna våra 
duktiga elever, innan dem tar examen. Detta läsår har yrkesprogrammen drabbats av ett par mindre 
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lyckade lärarbyten, vilket skapat utmaningar för ny betygsättande lärare. Vi ser därför att ett fortsatt 
arbete med betyg och bedömning, centralt och lokalt, kommer att stärka skolans GBP.  

4.1.4. GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (EXAMENSBEVIS)  

GBP för elever med examensbevis är lägre än föregående läsår totalt sett på Didaktus gymnasium 
Jakobsberg. Det är skolans yrkesprogram och naturprogram som står för den sänkningen, från (14,0 % 
LÅ 1415) till årets 12,9 %. Skolans bägge teoretiska program står kvar på ett GBP på 14,5 %, men det 
beror på att Samhällsprogrammet ökade sin GBP till 15,9 %. 

Vi ser skillnaden i naturelevernas GBP som en bekräftelse på att eleverna på 
naturvetenskapsprogrammet har svagare förkunskaper i gymnasiegemensamma ämnen när dem 
kommer in på skolan. Skolan har märkt av ett ökat behov av studiestöd även för dessa elever. Det är 
därför av vikt att skolan fortsätter utveckla undervisningen i alla kurser och samtidigt uppmärksammar 
och arbetar vidare med specifikt kompensatoriska och främjande insatser.  

4.1.5. ANDEL GODKÄNDA BETYG (LÄGST E) – SAMTLIGA KURSER.  

Andel F ökar något från 13% till 15%. (bild 13-14-15). VO och IM minskar från föregående år. Däremot 
ökar BF (13% jmf 9% 1415) samt SA (15% till 18%F).  

Vi har skickliga lärare som arbetar lokalt med betyg och bedömning och där ser man att andel F är 
färre. Skolan behöver arbeta mer centralt, med systerskolan inom företaget, där vi kan sambedöma 
utifrån ämne. Vi ser också att lärarbyten till viss del påverkat undervisningen, i vissa fall positivt då de 
lärare som kommit in under läsåret undervisningsmetodik har förändrat elevens motivation, men även 
negativt då eleverna i vissa fall förlorar sammanhanget när det sker lärarbyten.  

Vi ser, speciellt på barn- och fritidsprogrammet detta läsår, att vi har den största delen riskfrånvaron 
noterad. Det inkluderande arbetssätt som lärarna på yrkesprogrammen genomför, tror vi, har gett 
positiva effekter på betygen. Det ser man framförallt i vård- och omsorgsprogrammet. Skolan har 
under läsåret startat upp ett kollegialt utbyte av erfarenheter i en strävan att få skickligare pedagoger 
på alla program. Det är inget färdigt arbete, utan skolan arbetar vidare med att kollegialt utvecklas 
tillsammans. Vi skall också utveckla samarbetet mellan pedagoger och skolans heltidsmentor. Lokalt 
ser vi att lärarna kan arbeta än mer i ämneslag istället för arbetslag.  Vi utvecklar då det kollegiala 
samarbetet på skolan i betyg och bedömning. 

4.1.6. ANDEL GODKÄNDA BETYG (LÄGST E) – BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER  

Utifrån siffror vi har kan vi se att det har gått uppåt vad gäller resultatet, bortsett gymnasiearbetet. 
Det nya upplägget på gymnasiearbetet har gjort det mer utmanande för eleverna. Till exempel har 
eleverna under tidigare läsår fått utforma gymnasiearbetet som grupparbete. Lärarna i Vård och 
omsorg har genomfört handledning tillsammans. I år finns en tydligare koppling mellan APL och 
gymnasiearbetet, vilket har motiverat eleverna i högre grad och gett ökade resultat på GYARVO.  
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I de teoretiska programmen ser vi att kontinuerlig och snabb formativ respons och gett positiva 
resultat på betygen. Pedagogerna har i större utsträckning ämnesintegrerat sina kurser, och varit 
minst två i planeringsarbetet, genomförandet och utvärderingen. Detta upplevs som positivt och 
gynnar betygsättning och bedömning. 

4.1.7. BETYGSFÖRDELNING  

Andel högre satta betyg A-C är högst på NA 35% och lägst på SA 26%. På SA ökar både andelen E och F 
i jämförelse med föregående år. I årets naturklass var det endast fem elever som var studiemotiverade 
och sporrade varandra till högre resultat. Tvärtom har det varit i SA klassen, där det har varit ett 
ogynnsamt gruppklimat, samt att man har tagit för lätt på gymnasiearbetet och skjutit det framför sig, 
långt efter deadline.  

Vi ser att våra elever på Didaktus Jakobsberg har högre betygssnitt än Didaktus totalt. Skillnaden kan 
förklaras genom att skolan är mindre och återkoppling går snabbare på Jakobsberg. På yrkesprogram 
kan skillnaden mellan VO och BF bero på att VO generellt har fler språksvaga elever samtidigt som 
karaktärskurserna på VO är krävande språkligt med ett omfattande fackspråk. Skolan arbetar således 
fortsatt förebyggande genom ett språkutvecklande arbetssätt.  

4.1.8. GENOMSTRÖMNING 

Genomströmningsmåttet för skolan är 41%. Detta är lägre jämfört med kommun 73% och Riket 76%. 
Noterbart är att vissa elever har behov av stödinsatser under längre tid än den normala treåriga 
skolgången. Det är också viktigt att se siffran i ett historiskt perspektiv då skolan tidigare haft 
svårigheter att få eleverna att nå målen. Nu är förhoppningen att denna siffra skall fortsätta att stiga.  

4.2. INSTRUMENTELL KVALITET 

Detta avsnitt beskriver hur skolans processer, arbetsformer och organisation lever upp till de krav som 
ställs i författningarna. Inom området behandlas bland annat undervisningsutvärderingar, 
likabehandlings- och värdegrundsarbetet, lärarbehörigheten, resultaten från skolinspektionens tillsyn, 
de interna granskningarna m.m. 

4.2.1. SKOLINSPEKTIONENS TILLSYN OCH INTERN GRANSKNING 

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver 
skolverksamhet får besök från Skolinspektionen under en treårsperiod från och med 2015. Tillsynen 
bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från 
de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten. 

Under tidig höst 2015 genomfördes en intern granskning som visade att skolan hade utvecklingsbehov 
inom olika områden. Dessa områden hade tidigare identifierats i samband med läsårsslut och arbetet 
under året (dokumenterat i arbetsplan och fokusområden) gav förväntad positiv effekt på rutiner och 
faktiska resultat.  
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I slutet av april 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av skolan som berörde områdena: 
Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Arbetsplatsförlagt lärande, 
grundläggande behörighet och introduktionsprogram, Bedömning och betygssättning, Trygghet, 
studiero och åtgärder mot kränkande behandling, Förutsättningar för lärande och trygghet samt 
Styrning och utveckling av verksamheten. Tillsynen innefattade dokumentationsgranskning, besök på 
skolan och även intervjuer med elever, lärare, rektor och elevhälsa. Som tidigare beskrivits var 
Skolinspektionens bedömning att skolan uppfyller kraven i samtliga områden utom ett. Med bakgrund 
av tillsynen och interna analyser riktas utvecklingsarbetet för 1617 mot att stärka Undervisning och 
lärandet, för att undervisningen skall innebära ett aktivt lärarstöd för eleverna och att skolan i högre 
utsträckning skall stärka elevernas självförtroende, förmåga och vilja att lära. Utvecklingsarbetet och 
specifika metoder finns dokumenterat i arbetsplanen för 1617.  

4.2.2. UNDERVISNING OCH STUDIEMILJÖ  

Undervisningsutvärderingarna genomförda HT15 och VT16 visar att skolans styrkor finns inom 
demokratisk kompetens och värdegrund, främst Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få 
komma till tals och bli lyssnade på 74%. Under året har skolan utifrån upprättad plan mot kränkande 
behandling och diskriminering där insatser för att stärka kommunikationen mellan elev och lärare 
finns. Eleverna önskar i högre grad att Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för 
mig och hur jag kan utvecklas ännu mer 64% samt att Läraren ger mig möjlighet att arbeta utifrån 
mina intressen och drivkrafter 65%.  

Elevenkäten (NKI) genomförd i januari visar att index för undervisning och tillhörande frågor minskat 
från föregående år 57 (1415: 68). Eleverna framhåller behov av stärkande insatser i att läraren hjälper 
mig så att det skall gå så bra som möjligt 47% (1415: 70%).  

Som tidigare konstaterats är det en tydlig samlat behov att skolan framgent arbetar mot att just 
fortsatt utveckla undervisningen och det själförtroendestärkande arbetet. 

4.2.3. ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE - APL  

På BF är APL upplagt i två perioder per läsår. En tre veckors period på höstterminen, för att tidigt 
kunna relatera teori och praktik, samt höja elevernas studiemotivation. På våren är perioden fem 
veckor för mer ingående arbete. Yrkespedagoger ansvarar för handledarstöd och verksamhetsbesök. 
Efter APL-perioden genomförs både praktisk och teoretiskt uppföljning. På VO är APL upplagt på 
liknande sätt, skillnad ligger dock i antalet APL veckor, där VO gör fem veckor på VT. Totalt får samtliga 
elever, oavsett program, 15 veckors APL.  

Det som fungerat väl är att all APL knyter an till det man teoretiskt har gått igenom, eller skall 
genomföra. Vi ser en större mognad och förförståelse efter APL under de senaste åren och visar på att 
systematiken förbättrats. Vi kommer 1617 att fortsätta med antalet veckor och upplägg som 1516. Vi 
kommer samtidigt att frigöra yrkespedagoger för bedömning i mitten av alla APL perioder. Det blir då 
en mer sammanhållen, koncentrerad och kvalitativ bedömningsinsats som ger eleven möjlighet att 
anpassa sitt arbete och stärka sin utveckling.  
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4.2.4. INTRODUKTIONSPROGRAM 

Totalt 21 st elever har under läsåret påbörjat ett introduktionsprogram på skolan. Av dessa gick 6 VO 
och på BF 13st på IMPRE 2 st. Samtliga elever följer sin individuellt upprättade studieplan och totalt 4 
elever har blivit behöriga till gymnasieskolan och övergått till nationellt program i sin studieplan. För 
att få fler att nå sina mål i sina grundskoleämnen, ser vi behov av än mer aktivt lärarstöd och mer tid i 
kurserna MA och ENG.  

4.2.5. LIKVÄRDIG BEDÖMNING 

Överensstämmelsen mellan satta kursbetyg och nationella provbetyg är i Engelska 5 80%. 
Överensstämmelsen ligger mellan 50-65% i Engelska 6, Matematik 1a,b Svenska 1 samt Svenska 3. I 
dessa kurser är det främst högre kursbetyg som sätts. Lägst överensstämmelse är i Matematik 4 
(endast 4 elever) 25%.  

Att det generellt sätts högre kursbetyg är för att eleverna inte presterar lika bra i en låst provsituation 
som i kursen som helhet. Lärarna utgår också från NP för att formativt utveckla elevens kunskaper 
vidare, vilket gjort att elever nått högre kunskapskrav i kursen än vid det specifika provtillfället. Lärare 
tar också alltid hänsyn till all tillgänglig information, som inte alltid finns med i ett NP-prov. I 
matematik 1a och b ser vi att eleverna gynnats av studiehandledning på sitt modersmål. I svenska har 
det fungerat bra med kontinuerliga ämnesmöten för sambedömning, vilket vi inte fått att bli lika 
framgångsrikt i matematiken.  

4.2.6. ANMÄLNINGAR OM KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING OCH 
TRAKASSERIER 

Under året har en anmälan om kränkande behandling och två anmälningar om diskriminering 
inkommit och utretts av huvudmannen. Anmälningarnas antal och områden visade att skolan behövde 
arbeta med digitala medier (genomförd temadag VT16) samt arbeta med tydlighet och stärkandet av 
relationen mellan lärare och elev. Skolledning har även stöttat upp i handledning av lärare, samt 
lektionsbesök, för att stärka kommunikation mellan lärare och elev. Skolan har också ändvänt sig av 
elevskyddsombudet för att stärka kommunikation mellan elever och skolledning. Därefter har 
skolledningen fått vägledning av huvudmannens jurist.  Vi ser att andelen trygga elever minskat från 
föregående års 75 % till 71 %. Samtidigt som fler elever vet vart de skall vända sig när det gäller 
Likabehandling- och värdegrundsfrågor. Att fler elever vet vart de ska vända sig har nu synliggjort en 
del av det mörkertal som finns inom detta område i skolan mellan lärare och elever. Detta som händer 
nu synliggör det som vi kan arbeta med på främjande nivå. 

Varje januari upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering där skolans arbete med 
att uppmärksamma, åtgärda, främja och förebygga kränkande behandling beskrivs. För vidare 
information om vilka åtgärder som vidtagits och planeras genomföras under 2016 hänvisar vi till denna 
plan 
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4.2.7. KLAGOMÅL  

Skolan följer huvudmannagemensamma rutiner för klagomålshantering. Antalet klagomål som 
inkommit under läsåret är 0. 

4.3. UPPLEVD KVALITET 

Detta avsnitt avser hur eleverna – utifrån sina personliga förväntningar, upplever utbildningen 
(alldeles oavsett om deras utbildning ger dem möjlighet att utveckla de kunskaper, värden och 
förmågor som målen tar fasta på, och om deras utbildning genomförs i linje med kraven i 
författningarna). Den upplevda kvaliteten ger skolan signaler på om vi har våra elevers förtroende i det 
vi gör.  

Elevenkät (NKI) genomförd i januari visade tyvärr en negativ resultatutveckling för nöjdhet (NKI) 50 
(1415:57), trivselgrad 56 (1415: 71) samt rekommendationsgrad 43 (1415: 51).  

Den generella minskningen kan ha sin orsak i kommunikationen mellan lärare och elev. Vi ser att vi kan 
bli bättre på att förklara syftet med enkäten och tydliggöra språket och betydelserna när vi genomför 
den. Likaså kan vi stärka och utveckla tryggheten och självförtroendet i undervisningssituationen. I 
Arbetet ingår bl.a. den undervisningsutveckling som planeras för under 1617.   

4.4. ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET 

Detta avsnitt avser att presentera vad som händer med eleverna efter att de har avslutat sin 
utbildning på våra skolor och vad de – med lite perspektiv på sin skoltid – uppfattar att utbildningen 
gav dem. Undersökningen kommer att genomföras under läsåret 1617. 

4.5. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Den samlade bilden av skolåret 2015/2016 är vi har fler elever som fått gymnasieexamen. Det är ett 
led i det fokus på närvaro, måluppfyllelse och motivation som vi jobbat med under läsår. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har också bidragit till ökad måluppfyllelse. Vi kommer nu att utgå från ett 
övergripande fokusområde; Undervisning. Som delmål i det övergripande är, ökad motivation, öka 
närvaro och måluppfyllelse. I princip samma fokusområden som 1516, men vi kommer att lägg vikt på 
elevens delaktighet och ökat lärarstöd till elever. I detta ingår också att vi förfinar våra metoder, 
fortsätter det kollegiala utbytet och har en tydlig vetenskaplig förankring i anpassad och utvald 
litteratur.  

Fokusområde 1 2016/2017: Undervisning 
Fokusområdets bakgrund & motiv: Signaler från elever och SI har pekat undervisning som ett 
utvecklingsområde på skolan.  
 
Mål för fokusområdet:  

• Ökad måluppfyllelse  
• Ökad närvaro  
• Ökad motivation  
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Metod, genomförande, uppföljning och redovisning: Genomförande och valda metoder beskrivs vidare 
i arbetsplanen för 2016/2017. Arbetet följs upp kontinuerligt och redovisas i kommande läsårs 
kvalitetsrapport.  
 
 

BILAGOR: 

RESULTATBILAGA 

 
 



Resultatbilaga

Kvalitetsrapport 
2015/2016

[Didaktus Jakobsberg]



Andel elever med gymnasieexamen

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

Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program: 
Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3
Ett godkänt gymnasiearbete

Krav för gymnasieexamen för elever på yrkesprogram: 
Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 400p inom de programgemensamma ämnena 
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1
Ett godkänt gymnasiearbete

Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett fullständigt program 
(2500p).



Diagram 1 – Funktionell kvalitet: 

Andel elever med gymnasieexamen (totalt)
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Diagram 2 – Funktionell kvalitet: 

Andel elever med gymnasieexamen 
(per program)

*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2015 tillgängligt först i dec. 2015
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Diagram 3 – Funktionell kvalitet: 
Andel elever på yrkesprogram med grundläggande 
högskolebehörighet
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom 
betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den 
genomsnittliga betygspoängen.

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som 
antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 
poäng) samt på elever med examen.
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Diagram 4 – Funktionell kvalitet: 
Genomsnittlig betygspoäng – samtliga avgångsbetyg (totalt)

*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2016 tillgängligt först i dec. 2016
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Diagram 5 – Funktionell kvalitet: 
Genomsnittlig betygspoäng – samtliga avgångsbetyg (per program)

*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2016 tillgängligt först i dec. 2016
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Diagram 6 – Funktionell kvalitet: 
Genomsnittlig betygspoäng – examensbevis (totalt)
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Diagram 7 – Funktionell kvalitet: 
Genomsnittlig betygspoäng – examensbevis (per program)

*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2016 tillgängligt först i dec. 2016



Måluppfyllelse – samtliga betyg

Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng avser endast avgångselever.

För att följa upp måluppfyllelsen för de elever som tog del av utbildningens första och andra 
år sammanställer vi också uppgifter om samtliga betyg satta under läsåret. Dels presenteras 
hur samtliga betyg satta under året är fördelade, dels andelen minst godkända betyg (E) 
totalt samt i de gymnasiegemensamma ämnen där ett godkänt betyg är en förutsättning för 
att uppnå kraven för en gymnasieexamen.
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Diagram 8 – Funktionell kvalitet: 
Betygsfördelning (per läsår)
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Diagram 9 – Funktionell kvalitet: 
Betygsfördelning (per program)
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Diagram 10 – Funktionell kvalitet: 
Andel minst godkända betyg – (behörighetsgivande kurser)



Genomströmning –
Elever som tagit gymnasieexamen inom tre år

Tabellen visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, 
tre år. Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en 
gymnasieutbildning höstterminen tre år före det aktuella examensåret. 

Uppgifterna är hämtade ur Siris (skolbladet). Redovisningen görs för det program och för den 
skolenhet eleverna började på som nybörjare för fyra år sedan, även om eleverna fått 
examen efter att ha bytt program eller bytt skolenhet/ort. 
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Diagram 11 – Funktionell kvalitet: 
Andel elever som tagit examen inom tre år – start 2012/2013

*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2015 tillgängligt först i dec. 2015.
Uppgifter om rikssnitt för 2014 saknas i de fall antalet elever understiger 10.



Nationella prov

Här presenteras resultaten av de nationella proven samt överensstämmelsen mellan 
nationella kursprovsbetyg och kursbetyg.

Endast elever som fått ett kursbetyg och betyg på det nationella provet finns med i 
statistiken. 



Skolan totalt 2015/2016

Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg jämfört med 
provbetyget

Antal genomförda prov Lägre Lika Högre

ENGENG05 49 0% 80% 20%

ENGENG06 21 0% 57% 43%

MATMAT01a 26 0% 62% 38%

MATMAT01b 12 0% 67% 33%

MATMAT02b 9 0% 44% 56%

MATMAT02c 8 0% 38% 63%

MATMAT04 4 0% 25% 75%

SVASVA01 21 0% 62% 38%

SVASVA03 22 5% 45% 50%

SVESVE01 28 7% 61% 32%

SVESVE03 15 0% 53% 47%

Samtliga ämnen 215 1% 61% 38%

Tabell 1 – Instrumentell kvalitet: 
Överensstämmelse kursprovsbetyg och kursbetyg 2015/2016



Skolan totalt 2014/2015  jmf 2015/2016

Andel (%) elever med lika 
kursbetyg jämfört med 
provbetyget 2014/2015

Andel (%) elever med lika 
kursbetyg jämfört med 
provbetyget 2015/2016

ENGENG05 88% 80%

ENGENG06 58% 57%

MATMAT01a 67% 62%

MATMAT01b 73% 67%

MATMAT02b 25% 44%

MATMAT02c 38%

MATMAT04 0% 25%

SVASVA01 59% 62%

SVASVA03 79% 45%

SVESVE01 48% 61%

SVESVE03 56% 53%

Samtliga ämnen 62% 61%

Tabell 2 – Instrumentell kvalitet: 
Överensstämmelse kursprovsbetyg och kursbetyg jmf med föregående år



Antal 
genomförda

prov
Andel A Andel B Andel C Andel D Andel E Andel F

ENGENG05 49 4% 6% 8% 27% 35% 20%

ENGENG06 21 19% 5% 19% 14% 33% 10%

MATMAT01a 26 0% 0% 0% 0% 31% 69%

MATMAT01b 12 0% 8% 0% 0% 17% 75%

MATMAT02b 9 0% 0% 0% 11% 0% 89%

MATMAT02c 8 0% 0% 0% 13% 50% 38%

MATMAT04 4 0% 0% 0% 0% 0% 100%

SVASVA01 21 0% 5% 5% 38% 38% 14%

SVASVA03 22 0% 5% 14% 23% 41% 18%

SVESVE01 28 0% 4% 18% 25% 39% 14%

SVESVE03 15 0% 7% 33% 27% 20% 13%

Samtliga ämnen 215 3% 4% 10% 20% 32% 31%

Tabell 3 – Instrumentell kvalitet: 
Betygsfördelning – nationella kursprovsbetyg



Behörighet (pedagogisk personal)

Här presenteras hur stor andel av lärarna på skolan som erhållit sin lärarlegitimation i jämförelse med riket 
under de senaste två åren. Siffror avser andel av alla personer som har lärarexamen, och fått examensbevis 
utfärdat (med dessa har likställts personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade 
lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare). 

Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av Skolverket (Siris) under oktober 
månad. 
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Diagram 12 – Instrumentell kvalitet: 
Behörighet (pedagogisk personal)



Likabehandling- och 
värdegrundskartläggning

Varje höst (oktober-november) genomförs en likabehandling och värdegrundsenkät som är en del 
av skolans arbete för att främja likabehandling samt motverka kränkningar. Resultaten av 
likabehandling och värdegrundsenkäten lyfts inom lärarlaget och diskuteras därefter tillsammans 
med eleverna. Efterföljande analys ligger till grund för insatser och åtgärder som löper under året. 
Under januari månad upprättar skolan med bakgrund av genomförd analys ett plandokument där 
samtliga förebyggande och främjande åtgärder avseende både likabehandling och motverka 
kränkande behandling finns med. 
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Diagram 13 – Instrumentell kvalitet: 
Likabehandling- och värdegrundsenkät



Studiemiljö och undervisning

Varje år genomförs en elevenkät där eleverna på skolan ges möjlighet att svara på frågor om 
hur de upplever studiemiljön och undervisningen på skolan. Eleverna anger på en skala 1-10 
hur väl påståendet stämmer överens med deras upplevelse. Resultaten ger således ett 
medelvärde av elevernas sammantagna bedömning av respektive påstående, samt ett index 
för respektive område (studiemiljö och undervisning).
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Diagram 14 – Instrumentell kvalitet: 
Studiemiljö – elev
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Diagram 15 – Instrumentell kvalitet: 
Undervisning – elev
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Undervisningsutvärdering 
(Instrumentell kvalitet)

Två gånger under läsåret genomförs undervisningsutvärderingar på samtliga skolor. 

Undervisningsutvärderingarna utgör ett uppföljningsverktyg som ger
en indikation på i hur hög grad eleverna upplever att lärarna inom ramen för undervisningen 
följer de riktlinjer som anges i läroplanen (Lgy11) med avseende
på kunskaper (2.1), normer och värden (2.2), ansvar och inflytande (2.3), arbete och 
samhällsliv (2.4) samt bedömning och betyg (2.5). 



Ansvar och inflytande
1. Läraren underlättar för mig att planera mina studier och ta ansvar och för mitt skolarbete.
2. Läraren visar intresse för vad jag har för förkunskaper och förväntningar på kursen, och uppmuntrar mig att vara med 
och bestämma hur vi ska arbeta.

Arbetsliv och vidare 
studier

3. Läraren gör det tydligt för mig varför kursen är en viktig del av min utbildning och hur jag skulle kunna ha användning 
för mina kunskaper i mitt framtida arbetsliv och i vidare studier.

Bedömning och betyg
4. Läraren gör det tydligt för mig vilka mål vi arbetar mot och vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen. 
5. Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer.

Demokratisk kompetens 
och värdegrund: 

6. Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar.
7. Läraren ger mig möjlighet att träna på att ta ställning, presentera, kommentera, diskutera och argumentera.
8. Läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är. 
9. Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på.

Drivkraft, 
självförtroende och 

sammanhang

10. Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära.
11. Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig. 
12. Läraren ger mig möjlighet att arbeta utifrån mina intressen och drivkrafter. 
13. Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer.
14. Läraren är bra på att skapa arbetsro.
15. Läraren är bra på att skapa ett bra samarbets- och diskussionsklimat.

Undervisningsutvärdering
(Instrumentell kvalitet)
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Diagram 16 – Instrumentell kvalitet: 
Undervisningsutvärdering (Andel 7-10)



Nöjdhet (NKI), trivselgrad och 
rekommendationsgrad (Upplevd kvalitet)

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den 
elevenkät som genomförs årligen (Markör) ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI), trivsel 
och i hur hög grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett 
index för respektive område; Nöjdhet (NKI), trivselgrad samt rekommendationsgrad.
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Diagram 17 – Upplevd kvalitet: 
Nöjdhet (NKI), trivselgrad och rekommendationsgrad
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