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INLEDNING – LEDARE 

Kärnan i Didaktus vision är att alla elever har möjligheten och förmågan till att nå sina drömmar och 

mål. Vi ska vara en verksamhet med höga förväntningar på våra elever. Elever kommer till gymnasiet 

med olika erfarenheter, oavsett vilken skolbakgrund våra elever har jobbar vi för att stötta dem att 

nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. I vårt arbete med att få varje elev att nå sina mål 

behöver vi arbeta systematiskt med kvalitet och ständigt utveckla vår verksamhet. 

Didaktus gymnasieskolor ska vara arbetsplatser där både elever och personal ges utrymme att växa 

och där respekt för alla människor genomsyrar våra skolor. Alla kan något och alla har något som gör 

just ”mig” speciell. Kan vi utveckla vår förmåga att ännu snabbare plocka fram det där som finns 

inom var och en, att peppa och stötta så att alla når sina mål och vägleda till rätt val för var och en – 

då har vi en enorm tillgång i Sveriges framtida arbetsmarknad! Viljan och engagemanget för att varje 

elev ska lyckas finns hos våra medarbetare. Och vi ska fortsätta att göra vårt bästa för att utveckla 

verksamheten så att alla når sina mål. 

 

Fredrik Ericsson, Skolchef 
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BESKRIVNING AV DIDAKTUS GYMNASIUM 

SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

Didaktus Gymnasium ingår i Academedia, Nordens största utbildningsföretag. Didaktus Gymnasium 

består av två skolenheter, Didaktus Jakobsberg (start 1994) och Didaktus Liljeholmen (start 2002).  

Under det aktuella läsåret bedrevs utbildning på följande nationella gymnasieprogram och 

inriktningar:  

Utbildning Ungefärligt elevtal 

Barn- och fritidsprogrammet: Pedagogiskt arbete 118 
Vård- och omsorgsprogrammet 100 
Ekonomiprogrammet: Ekonomi 60 
Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap 135 
Naturvetenskapsprogrammet: Naturvetenskap 75 

 

En stor del av eleverna (ca 45 %) gick emellertid på ett introduktionsprogram. Didaktus bedriver 

utbildning på samtliga fem introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen står öppna för elever 

som ännu inte uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. 

Utbildning Ungefärligt elevtal 

Preparandutbildning 10 
Programinriktat individuellt val 120 
Yrkesintroduktion 275 
Språkintroduktion 10 
Individuellt alternativ 10 

 

Läsåret 2017/2018 hade verksamheten totalt ca 900 elever, ungefär 550 på Liljeholmen och 350 i 

Jakobsberg. Majoriteten av eleverna kommer från Stockholms stad och Järfälla kommun. Skolorna är 

mångkulturella och en stor andel av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Flickor utgör en 

större del av elevunderlaget, ca 67 procent.  

ORGANISATION 

Didaktus skolor leds av vardera en rektor som i sin tur rapporterar till skolchef Fredrik Eriksson. 

Didaktus ingår i Academedias Praktiska Gymnasieområde, vilket leds av utbildningsdirektör Susanne 

Christenson. Academedias gymnasiesegment har sitt huvudkontor på Lilla Bommen i Göteborg, från 

vilket ledning och supportfunktioner utgår. Bland supportfunktionerna ingår kompetens på områden 

som ekonomi, HR, kvalitet och skoljuridik, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning, ekonomi och 

fastighet, marknadsföring och kommunikation.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 

SÄRSKILT STÖD & ELEVHÄLSA 

Huvudmannen följer på regelbunden basis upp elevhälsans arbete, organisation och 

tjänstefördelning för att säkerställa att verksamheten lever upp till kraven i författningarna. Rutiner 

för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd utvärderas kontinuerligt och vid behov vidtas 

åtgärder för att förfina och förbättra arbetet. På samtliga skolor följs enskilda elevers 

kunskapsutveckling och skolnärvaro löpande upp genom regelbundna nulägesrapporter från 

undervisande lärare och mentor i ett måluppfyllelsedokument (MUD) för att tidigt kunna 

uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

VÄRDEGRUNDSARBETE 

På Didaktus skolor råder nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Skolorna upprättar varje kalenderår en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen 

innehåller både analys av tidigare likabehandlingsarbete samt resultat av en genomförd kartläggning 

av nuläget på skolorna. Därtill återfinns en konkretisering av det planerade åtgärdande och 

främjande arbetet. Planen syftar till att målinriktat främja likabehandling och motverka och förhindra 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För stöd i analysarbete och framtagande av 

lämpliga åtgärder finns kvalitetsansvarig och skoljurist.  

EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 

Verksamhet finansieras via skolpeng och i viss mån andra statliga utvecklingsbidrag. Skolorna har 

under de senaste åren haft ett stabilt elevintag. 

PERSONAL 

Huvudmannen följer varje år upp behörigheten bland personal och för tillsammans med rektor för 

varje skola dialog kring hur behörigheten långsiktigt kan stärkas. Stärkande av behörigheten 

innefattar utbildningsmöjligheter, resursfördelning avseende tjänstegrad och blir framförallt tydlig 

vid nyrekrytering. Noterbart är att skolorna har en relativt stor andel yrkeslärare som saknar sin 

behörighet men som under många år arbetat inom bransch och även skolvärlden. Dessa lärare är 

undantagna från de statliga kraven på legitimation. 
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BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 

Grunden för vårt kvalitetsarbete är att systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten mot 

högre måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att elevernas 

utbildning ska ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv.  

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.  

KVALITETSBEGREPPEN 

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. 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. 

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. 

METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET 

Interna granskningar 

Med jämna mellanrum genomförs interna granskningar i vilka huvudmannen, utifrån 

Skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn, granskar verksamheten. Granskningarna ger 

huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om vi lever upp till författningarnas krav. 

Granskningarna innefattar dokumentstudier, besök i verksamheten samt intervjuer med rektor, 

elevhälsa, undervisande lärare och elever. Granskningen åtföljs av ett protokoll, och i de fall brister 

identifierats upprättas en plan för att dessa skyndsamt ska kunna åtgärdas, företrädelsevis inom tre 

månader. 
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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 

provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger 

huvudmannen och skolan möjlighet att bedöma i vilken utsträckning undervisningen planeras utifrån 

rådande styrdokument samt i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och rättssäker.  

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 

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.   

Betyg 

Uppgifterna om satta betyg sammanställs för att ge underlag för att bedöma hur väl kunskapsmålen i 

läroplanen och examensmålen nås. Vid läsårsslut analyseras dessa på verksamhets- och skolnivå av 

ledningsgrupp, rektorsgrupp och av personal på varje skola. Analyserna ligger också till grund för 

framtagandet av nya fokusområden.  

Enkäter 

För skolan genomförs varje läsår ett antal enkäter. Likabehandlings- och värdegrundsenkäten 

genomförs varje höst och utgör ett underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och 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 medarbetarenkäten genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den upplevda 

kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning). 

Undervisningsutvärderingar genomförs vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka 

undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och behandlar 

områden som elevinflytande, bedömning och betyg, studiero och undervisningens tydlighet och 

struktur. 
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KVALITETSRAPPORT & VERKSAMHETSPLAN 

Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolorna och huvudmannen dokumenterar 

sitt arbete under hela läsåret. Med utgångspunkt i läsårets resultat identifieras fokusområden för 

året, vilka inriktas mot de mål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms 

vara alltför låg. I huvudmannens verksamhetsplan anges hur huvudmannen avser arbeta under det 

kommande läsåret för att stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats som 

prioriterade. Även skolorna upprättar ett liknande dokument utifrån lokala utvecklingsbehov. 

KVALITETSHJUL 
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HUVUDMANNENS FOKUSOMRÅDEN 2017/18 

1 - INTRODUKTIONSPROGRAMMENS UTFORMNING OCH GENOMFÖRANDE 

Mål och syfte: Arbetet med att bedriva introduktionsutbildningar, från mottagande till 

genomförande och uppföljning, visade sig i huvudmannens utvärdering skilja sig relativt mycket 

mellan de båda skolorna. Genom införandet av den så kallade IM-loggen, en särskild digital 

uppföljningsmodell för introduktionselevernas studieresultat, framkom också relativt stora skillnader 

i måluppfyllelsen, inte bara mellan skolorna utan även inom en och samma skolenhet beroende på 

introduktionsprogram. Elever gav också uttryck för att vissa introduktionselever särskildes från övrig 

verksamhet och behandlades annorlunda än andra elever på skolan. Huvudmannen bedömde därför 

att insatser behövde genomföras för att öka likvärdigheten och säkerställa hög kvalitet i 

utformningen och genomförandet av de olika introduktionsutbildningarna.  

Metod och genomförande: Representanter från både huvudmannen och skolorna samverkade för 

att kartlägga och därefter utveckla innehåll och utformning i de olika introduktionsutbildningarna, 

bland annat mottagande, studieplaner, uppföljning, resultat och utfärdande av dokument efter 

genomförd utbildning. Enskilda elevexempel användes som case för att skapa samsyn och diskutera 

gällande regelverk och lämpliga angreppssätt utifrån målsättning och riktlinjer.  

Resultat och slutsatser: Utifrån det arbete som genomfördes under läsåret beslutades om ett flertal 

justeringar inför läsåret 2018/19, bland annat mottagningsrutiner, kursutbud och schemaläggning. 

Det beslutades också att introduktionseleverna vid behov kan placeras i egna klasser (primärt om de 

till stor del läser grundskoleämnen) men att inga särskilda arbetslag ska finnas för att arbeta endast 

med introduktionselever. Bakgrunden var de problem med likvärdighet och samhörighet med övriga 

skolenheten som identifierats i huvudmannens kartläggning. Arbetet kommer alltså inte att kunna 

visa på några konkreta resultat för än tidigast under nästkommande läsår. Genomförda förändringar 

bedöms emellertid som nödvändiga och väl genomtänkta ur kvalitetssynpunkt. 

2 - FRÄMJA NÄRVARO SAMT MOTVERKA FRÅNVARO OCH STUDIEAVBROTT 

Mål och syfte: På skolan i Jakobsberg ligger närvaron i princip oförändrat på ca 70 % sedan ett större 

antal år tillbaka. På Liljeholmen låg närvaron kring år 2013/14 på närmare 80 % men har sedan dess 

sjunkit till strax över 60 %. Vi vet att hög frånvaro är en betydande faktor för elevers bristande 

måluppfyllelse samt en riskfaktor för studieavbrott, och ett flertal insatser har dessutom genomförts 

under tidigare läsår för att förebygga och motverka frånvaro – dock utan tillräckliga resultat. 

Frånvaroproblematik är emellertid ett komplext område som kräver systematik, fokus och 

uthållighet, och vi vet att skolan kan göra stor skillnad för att öka närvaron bland eleverna.  

Metod och genomförande: Närvaron på skolorna följdes upp löpande på månadsbasis och utgjorde 

en del av resultatdialogerna med rektor. En av skolorna deltog också i ett nationellt projekt kring 

frånvaro och så kallade ”hemmasittare” medan den andra skolan anställde heltidsmentorer för 

särskilt fokuserad uppföljning av elever med hög frånvaro. En särskild logg för uppföljning av 

orsakerna bakom studieavbrott infördes därtill för att ge underlag för fortsatt arbete mot 
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studieavbrott, men uppföljningen av denna kommer att få vänta ytterligare ett läsår på grund av 

bristande underlag i statistiken. 

Resultat och slutsatser: Närvaron på båda skolorna förbättrades något under läsåret, men närvaro är 

fortfarande en av de tydligaste riskfaktorerna och ytterligare förbättring behövs för att stärka 

elevernas måluppfyllelse. Uppföljningen av skolornas frånvarostatistik har också visat på brister i 

rapporteringsgraden på vissa skolor, det vill säga att lektioner inte i tillräckligt hög grad 

närvarorapporteras. Detta kommer därmed att utgöra en särskild punkt för uppföljning under 

nästkommande läsår. 

3 - LEDNING, STIMULANS OCH EXTRA ANPASSNINGAR 

Mål och syfte: Utifrån den höga andelen introduktionselever på skolorna samt utifrån önskemål från 

rektorer och lärare identifierades ett behov av att öka samverkan kring elevernas kunskapsutveckling 

och undervisningens planering och genomförande i relation till elevernas behov.  

Metod och genomförande: Läsåret inleddes med en gemensam studiedag kring bland annat extra 

anpassningar. Ett gemensamt färgkodat ”måluppfyllelsedokument” (MUD) infördes för löpande 

proaktiv uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och för samverkan kring anpassning och 

utveckling av undervisningen. Båda skolorna deltog också i en utbildningsinsats i Academedias regi 

titulerad ”Lärmiljöer för att möta alla elevers behov”.  

Resultat och slutsatser: Utbildningen om lärmiljöer genomfördes enligt på Jakobsberg och i viss mån 

även på Liljeholmen (där flera andra utvecklingsprojekt konkurrerade om tiden). Utbildningen har 

bidragit med nya perspektiv för de kollegiala diskussionerna om undervisningens utformning och 

genomförande, inte minst i relation till MUD-samverkan. MUD som arbetssätt har genomförts på 

båda skolorna, men systematiken samt formerna för samverkan behöver vidareutvecklas under 

kommande läsår. I nuläget kan ingen effekt utläsas på t.ex. andelen godkända betyg, men full effekt 

av de nya samverkansformerna förväntas uppnås först på längre sikt i takt med att 

undervisningspraktiken utvecklas och diversifieras.  
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SAMLAD BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN 2017/2018 

FUNKTIONELL KVALITET 

Genomströmning på nationella program läsåret 2016/17 

Genomströmningen är ett mått på den andel elever som påbörjat en utbildning på ett nationellt 

program och inom tre år uppfyllt kraven för examen på samma skola. Det är ett kompletterande 

resultatmått till det antal elever som varje år når kraven för en gymnasieexamen. Genomströmnings- 

måttet presenteras av Skolverket i december varje år, varför de resultat som redovisas nedan gäller 

elever som lämnade skolan vid läsårsslutet 2017, inte 2018. Anledningen till att en elev inte 

genomför en utbildning inom tre inom samma skolenhet kan vara att eleven byter skola, att eleven 

hoppar av utbildningen eller att eleven inom ramen för ett åtgärdsprogram beviljas förlängd 

undervisning efter utgången av år tre. 

Diagram 1: Genomströmning (andel elever som påbörjat och inom 3 år uppfyllt kraven för examen)  

 
 

Genomströmningen på skolorna är som synes relativt låg, betydligt lägre än rikssnittet. Det finns flera 

orsaker till detta. Dels hänger det ihop med att så pass många av eleverna saknar en del betyg från 

grundskolan och därför behöver mer än tre år på sig för att klara av sin gymnasieutbildning. Ett antal 

elever har också följt en reducerad studieplan, där det oftast är engelska som plockats bort eftersom 

eleven fortfarande kämpar med tidigare steg. Vi har också en rörlig elevgrupp som inte alltid valt vår 

skola eftersom det var där de helst ville gå utan eftersom vi erbjuder introduktionsutbildningar där 

man kan komma in utan att ha alla sina betyg med sig. Elever som aktivt valt skola är givetvis mer 

benägna att fullfölja sin utbildning. Oavsett anledningen till de låga siffrorna är detta en utmaning 

som vi är medvetna om och som vi arbetar aktivt med, dels genom att motverka frånvaro och 

studieavbrott och dels genom att öka stöttningen i kurserna för elever som har svårare att ta till sig 

undervisningen.  
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Andel elever med gymnasieexamen på nationella program 

Målet för ett nationellt gymnasieprogram är att eleverna ska uppnå kraven för examen, antingen en 

yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Kraven för examensbevis är betyg (F-A) i kurser 

motsvarande ett fullständigt program (2500 poäng), godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 

2250p, godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1, samt ett godkänt 

gymnasiearbete. Utöver detta krävs för yrkesexamen lägst betyget E i 400p på kurser inom de 

programgemensamma ämnena och för högskoleförberedande examen lägst betyget E i Engelska 6 

samt Svenska 2 och 3.  

Nedan redovisas examensandelen uppdelat per nationellt program. Siffrorna för 2017 avser 

Skolverkets statistik (här saknas resultat för program med färre än 10 elever) medan siffrorna för 

2018 avser huvudmannens preliminära sammanställningar, detta eftersom Skolverkets statistik inte 

släpps förrän vid årsskiftet. 

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 

 

Som synes har andelen elever som gått ut med en examen ökat på båda skolorna sedan föregående 

läsår, men andelen ligger fortfarande lågt jämfört med rikssnitt. Rikssnittet är beräknat på samtliga 

program, både yrkesprogram och högskoleförberedande program, varför vårt eget snitt kan 

förväntas ligga något lägre eftersom merparten av våra elever går på ett yrkesprogram (där 

examensandelen generellt är lägre). Vi bedömer emellertid att vi bör kunna ligga högre än vad vi gör i 

nuläget. Den största faktorn som leder till att eleverna inte får sin examen är frånvaro, någonting 

som vi arbetar systematiskt med att motverka. Vi vet också att vi fortfarande kan utveckla 

samverkansformer och pedagogiska strategier på skolorna för att bättre möta behoven hos de elever 

som har svårt att nå målen för utbildningen. 
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Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program 

 

Tittar vi på programnivå kan vi se att det bara är ett program, Vård- och omsorgsprogrammet, som 

uppvisar ett sämre resultat än föregående år. Övriga program har utvecklats i rätt riktning, inte minst 

Ekonomiprogrammet som tidigare lågt mycket lågt men nu rör sig försiktigt uppåt. Att 

Naturvetenskapsprogrammet ligger på 100 % är förvisso inte en felaktig uppgift, men statistiken 

bygger på endast 8 avgångselever och säger oss alltså samtidigt inte alltför mycket. Bortsett från NA 

så ligger alla programmen under rikssnitt. Även om våra elever i stor utsträckning också påbörjar sin 

utbildning med lägre betygssnitt än genomsnittet så bör vi kunna nå bättre resultat, särskilt om vi 

lyckas åstadkomma en högre närvaro på skolorna.  

Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier  

Diagram 4: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier 
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Andelen elever på yrkesprogram som valt att läsa de kurser som krävs för behörighet till högskola 

och universitet (Engelska 6, Svenska/SvA 2 och Svenska/SvA 3) har minskat sedan föregående år. 

Anledningen är delvis att man valt att i lägre utsträckning uppmuntra elever att läsa de 

behörighetsgivande kurserna, detta eftersom andelen elever som haft svårt att nå målen i de tidigare 

stegen har ökat på skolorna. Alla elever som vill läsa de behörighetsgivande kurserna har emellertid 

rätt att göra det, även om de saknar godkänt betyg i tidigare steg. Elever som väljer att inte läsa de 

behörighetsgivande kurserna får istället bredda eller fördjupa sina yrkeskunskaper inom ramen för 

de poäng som programmet innehåller. 

Genomsnittlig betygspoäng 

Den genomsnittliga betygspoängen, GBP, är ett jämförelsemått beräknat på satta betyg för 

avgångseleverna. Nedan redovisas i två diagram GBP för samtliga avgångselever, det vill säga både 

elever med examen och studiebevis omfattande 2500p. Siffrorna för 2017 nedan avser Skolverkets 

statistik (här saknas resultat för program med färre än 10 elever) medan siffrorna för 2018 avser 

huvudmannens preliminära sammanställningar, detta eftersom Skolverkets statistik inte släpps 

förrän vid årsskiftet. 

Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 
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Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 

 

Vi kan se att den genomsnittliga betygspoängen (GBP) beräknat på hela avgångskullen har gått upp 

på båda skolorna och på samtliga program. Det innebär att eleverna har fått högre betyg i sina kurser 

än föregående år. Även här kan vi dock se att skolorna överlag ligger lägre än rikssnitt, dock inte på 

Vård- och omsorgsprogrammet.  

Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per skola 
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Diagram 8: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per program 

 

Även beräknat endast på de elever som fått en examen har GBP ökat på båda skolorna och på nästan 

alla program, Naturvetenskapsprogrammet undantaget (en siffra som dock beräknas på endast 8 

elever). Ökningen är emellertid mindre markant än för den sammantagna populationen, vilket säger 

oss att det primärt är de elever som inte når en examen som fått högre betyg än tidigare år. Detta 

kan tyda på att vi har blivit bättre på att tillgodose behoven hos de elever som har svårast att nå 

målen. 

Resultat för elever på introduktionsprogram 

Som redan nämnts så kan de olika introduktionsprogrammen ha olika mål, innehåll och omfattning 

för olika elever, och detta inverkar givetvis på hur vi kan följa upp i vilken mån eleverna nått målen 

för sina utbildningar hos oss. För att ändå följa upp och utvärdera hur väl vi lyckas med vårt uppdrag i 

relation till dessa elever följer vi dels upp hur eleverna rör sig genom våra egna elevadministrativa 

system, dels följer vi på individnivå upp orsak och mål varje gång en enskild elev avslutar en 

introduktionsutbildning och lämnar våra skolor.  

Under det aktuella läsåret avslutades totalt 467 introduktionsutbildningar på Didaktus skolor, drygt 

120 i Jakobsberg och nästan 350 i Liljeholmen. Merparten av eleverna, 265 stycken, gick på en 

yrkesintroduktionsutbildning (IMYRK). Drygt 100 av eleverna slutade för att de antogs till ett annat 

program på samma skola och drygt 350 lämnade skolenheten. 
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Tabell 1 och 2: Statistik för avslutade utbildningar på introduktionsprogram 2017/2018 

  BYTEN SLUTAT Tot.    BYTEN SLUTAT Tot. 

Jakobsberg 28 94 122  IMIND 2 17 19 

IMIND 1   1  Jakobsberg 1   1 

IMPRE 6 2 8  Liljeholmen 1 17 18 

IMPRO 19 34 53  IMPRE 18 11 29 

IMYRK 2 58 60  Jakobsberg 6 2 8 

Liljeholmen 87 258 345  Liljeholmen 12 9 21 

IMIND 1 17 18  IMPRO 29 104 133 

IMPRE 12 9 21  Jakobsberg 19 34 53 

IMPRO 10 70 80  Liljeholmen 10 70 80 

IMSPR 4 17 21  IMSPR 4 17 21 

IMYRK 60 145 205  Liljeholmen 4 17 21 

ALLA 115 352 467  IMYRK 62 203 265 

     Jakobsberg 2 58 60 

     Liljeholmen 60 145 205 

     ALLA 115 352 467 

 

Av de totalt 62 elever från Yrkesintroduktion (IMYRK) som antogs till ett annat program på samma 

skola övergick drygt 20 till ett nationellt program efter att ha uppnått behörighet och nästan 40 

övergick till Programinriktat individuellt val l (detta eftersom många kommuner kräver att elever som 

uppnår behörighet till Programinriktat individuellt val inom ramen för Yrkesintroduktion flyttas över 

dit). Av de drygt 200 som lämnade skolenheten var det ca 40 elever som etablerade sig på 

arbetsmarknaden. Av övriga hade 5 uppnått behörighet till ett nationellt program. Drygt 10 antogs 

till ett introduktionsprogram på en annan skola och ett 20-tal övergick till Komvux eller liknande. 

Övriga ca 120 elever avslutade utbildningen utan att ha uppnått behörighet till gymnasieskolans 

nationella program, vilket emellertid inte alltid är målsättningen på yrkesintroduktion, 

företrädelsevis för att söka arbete. Vi har emellertid inte möjlighet att på individnivå följa upp 

anställningsgraden på avgångseleverna. 

Av de 29 elever på Programinriktat individuellt val (IMPRO) som bytte till ett annat program inom 

samma skolenhet antogs nära samtliga till ett nationellt program. Av övriga ca 100 elever vet vi att ca 

15 gick ut i arbete och att 7 övergick till Komvux eller liknande. Övriga ca 80 elever avbröt 

utbildningen utan att ha uppnått behörighet till gymnasieskolans program och har registrerats som 

studieavbrott. 

18 av de totalt 29 eleverna på Preparandutbildning (IMPRE) antogs till ett annat program på samma 

skolenhet, nära samtliga till ett nationellt program. Ingen av de 11 som valde att lämna skolan hade 

uppnått behörighet till gymnasieskolan. 3 övergick till Komvux eller liknande och övriga har 

registrerats som studieavbrott.  
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De fyra elever från Språkintroduktion (IMSPR) som bytt till ett annat program inom samma skolenhet 

antogs till Yrkesintroduktion. Av övriga 17 var det två som bytte till ett introduktionsprogram på en 

annan skola och övriga 15 gjorde studieavbrott, vissa på grund av utvisningsbesked och vissa av 

andra orsaker.  

Förutom enstaka programbyten inom samma enhet valde de flesta, 17 stycken, av eleverna på 

Individuellt alternativ (IMIND) att lämna skolan. Två av dessa gick ut i arbete, en hade uppnått 

behörighet till ett nationellt program och en antogs på ett introduktionsprogram på en annan skola. 

Övriga 13 är registrerade som studieavbrott.  

Andelen minst godkända betyg (E) 

Diagram 9: Andel minst godkända betyg* – per skola 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Diagram 10: Andel minst godkända betyg* – per program 
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Andelen minst godkända betyg på Didaktus skolor ligger på totalen stabilt sedan föregående läsår, 

men på programnivå ser vi att framförallt ekonomiprogrammet, där måluppfyllelsen under 

föregående läsår var mycket låg, har återgått till en mer normaliserad nivå. I övrigt har inga stora 

förändringar skett. Fortfarande är det ungefär 20 % av betygen som inte är godkända, vilket givetvis 

är lägre än vår målsättning.  

Diagram 11: Andel minst godkända betyg* – per kön 

 

Som redan nämnts så är en majoritet av Didaktus elever, ca 67 %, flickor. Tittar vi på andelen minst 

godkända betyg uppdelat mellan pojkar och flickor ser vi att andelen är högre bland flickorna, vilket 

går i linje med med den nationella statistiken. Siffrorna kan inte förklaras av skillnader i frånvaro, 

vilken är nästintill obefintlig på skolorna, utan behöver istället förklaras på annat sätt. En 

förklaringsmodell är att skolornas upptagningsområden kännetecknas av sådana socioekonomiska 

förhållanden som särskilt påverkar pojkar och unga män och som skulle kunna bidra till en svagare 

skolkoppling för skolornas pojkar. En annan möjlighet är att skolorna är bättre på att möta flickornas 

behov och behöver utveckla nya pedagogiska strategier för att bättre möta pojkarnas behov.  

Andelen minst godkända betyg – behörighetsgivande kurser 

Diagram 12: Andel minst godkända betyg* i behörighetsgivande kurser (Didaktus totalt) 
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Tittar vi särskilt på de kurser som i högre grad än övriga krävs för behörighet i högre utbildning kan vi 

se att betygen i framförallt de högre matematikkurserna är relativt låga, detta trots att matematik är 

ett av de ämnen där störst ansträngningar gjorts för att utveckla undervisningen. Eleverna har ofta 

svårt för matematik, och det är ett av de ämnen som de flesta av våra introduktionselever saknar för 

behörighet när de antas på våra skolor. Här kan alltså vidare utvecklingsinsatser vara nödvändiga. I 

övrigt är det framförallt gymnasiearbetena på Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet som 

sticker ut som kurser där eleverna upplever stora svårigheter. Även om resultaten till stor del hänger 

samman med hög frånvarostatistik i de aktuella klasserna kan nya pedagogiska strategier vara 

nödvändiga. 

Betygsfördelning 

Diagram 13: Betygsfördelning* 2017/2018 – per skola 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Diagram 14: Betygsfördelning* 2017/2018 – per program 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

17% 24% 21%

32%
36% 34%

18%
18% 18%

17%
13% 15%

10% 5% 8%
5% 3% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jakobsberg Liljeholmen Didaktus

F E D C B A

16%
24% 24% 19% 24%

16%

36%
32%

42%

21%

28%

29%

19%
18%

16%

16%

17%
24%

17% 17%
10%

25%

15% 17%

7% 7% 5%

12% 11% 9%
4% 2% 3% 7% 5% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BF EK IM NA SA VO

F E D C B A



 
 
 
 
 
 

21 
 

Betygsfördelningen visar att en större andel betyg högre än E sätts på skolan i Jakobsberg än på 

skolan på Liljeholmen, detta trots att skolorna ligger sinsemellan nära varandra i antagningspoäng till 

de nationella programmen. Andelen introduktionselever är något högre på Liljeholmen, ca 48 % 

jämfört med Jakobsbergs 43 %, men framförallt är frånvarotalen högre på Liljeholmen än på 

Jakobsberg vilket gör det svårare för eleverna att nå högre betyg än E. Överlag sätts en hög andel E 

på skolorna jämfört med de högre betygsstegen, inte minst för skolornas introduktionselever, vilket 

kan tyda på att man i högre utsträckning behöver arbeta för att motivera eleverna att nå längre i sin 

kunskapsutveckling och uttrycka högre förväntningar.  

Diagram 15: Betygsfördelning* 2017/2018 – per kön 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 
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och flickors måluppfyllelse.  
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INSTRUMENTELL KVALITET 

Interna och externa granskningar 

Huvudmannen genomförde en intern granskning vid Didaktus Jakobsberg i september 2017 och 

därefter på Liljeholmen i november. Vid granskningarna identifierades vissa gemensamma 

utvecklingsbehov. Elevers rätt till trygghet och studiero bedömdes inte tillgodosedd i tillräcklig 

utsträckning. Därtill bedömdes att arbetet med extra anpassning och särskilt stöd, studie- och 

yrkesvägledning samt studiehandledning på modersmålet kunde förbättras på båda skolenheterna.  

Förutom huvudmannens interna granskningar genomförde Skolinspektionen under läsåret både en 

kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid (november 2017) och en regelbunden 

kvalitetsgranskning (maj 2018) vid Didaktus Jakobsberg. Den förstnämnda avslutades efter att 

huvudmannen redovisat en plan för hur man i högre utsträckning ska kunna följa upp och säkerställa 

att varje elev får den minsta garanterade undervisningstid som hen har rätt till. Detta arbete kommer 

att ingå i ett av huvudmannens fokusområden under nästkommande läsår. Beslutet från den 

regelbundna kvalitetsgranskningen väntas först under läsåret 2018/19. 

Likvärdig bedömning 

På Didaktus skolor följer vi varje år upp elevernas provbetyg på de nationella kursproven i jämförelse 

med deras kursbetyg för att på så vis få en uppfattning om rättssäkerheten och kvaliteten i skolornas 

bedömningspraktik. Resultaten på nationella proven ska särskilt beaktas vid betygsättning, detta då 

proven är särskilt framtagna för att täcka in stora delar av kursen och på ett gott sätt stötta läraren 

just i betygsättningen. Samtidigt ska betygen vara allsidiga och på ett holistiskt sätt spegla elevens 

samlade kunskaper på för kursen centrala områden. På Didaktus arbetar vi med sambedömning, inte 

minst i samband med de nationella proven, för att lärarna ska ha god grund för sin betygssättning. 

I tabellerna visas endast resultat där minst 10 elever som både fått ett provbetyg och ett kursbetyg 

ingår. 

Tabell 3: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2018 

Kurs Lägre Lika Högre Rikssnitt (lika) 

ENGENG05 6% 67% 27% 71% 

ENGENG06 11% 49% 40% 69% 

MATMAT02b 0% 79% 21% 53% 

MATMAT04 0% 74% 26% 69% 

SVASVA01 8% 57% 35% 53% 

SVASVA03 30% 35% 35% 54% 

SVESVE01 17% 56% 28% 59% 

SVESVE03 30% 46% 24% 55% 
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Tabell 4: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2017/VT2018 

Kurs Lika VT17 Lika VT18 Rikssnitt VT18 

ENGENG05 66% 67% 71% 

ENGENG06 35% 49% 69% 

MATMAT02b   79% 53% 

MATMAT04   74% 69% 

SVASVA01 45% 57% 53% 

SVASVA03 42% 35% 54% 

SVESVE01 53% 56% 59% 

SVESVE03 39% 46% 55% 

 

Utifrån statistiken ovan kan man utläsa att överensstämmelsen ökat sedan föregående läsår i alla 

kurser utom Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3. Betygen i matematik stämmer i högre grad än 

rikets genomsnitt överens med provresultaten. I vissa kurser i engelska och svenska är 

överensstämmelsen lägre. I engelska, och då framförallt engelska 6, är andelen betyg högre än 

kursprovet relativt högt. I de högre kurserna i svenska är förhållandet istället det omvända, eleverna 

får alltså relativt låga betyg i jämförelse med kursproven i Svenska/SvA 3.  

Vad skillnaderna beror på är svårt att med säkerhet uttala sig om på övergripande nivå eftersom 

varje betyg beslutas på individnivå utifrån det betygsunderlag som finns tillgängligt. I de fall som 

elever fått ett högre betyg i en kurs än de fått på nationella provet hänger det oftast samman med 

att eleven fått ett F på nationella provet och därefter fått hjälp att nå godkänt betyg i kursen. I de fall 

elever fått ett lägre kursbetyg än provbetyg handlar det ibland om att det saknas relevant 

betygsunderlag för de delar av kursen som inte behandlas i det nationella provet, oftast på grund av 

frånvaro.  

Klagomål  

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

mot utbildningen. Information 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 har tre klagomål inkommit till huvudmannen, ett riktat 

mot Jakobsberg och två mot Liljeholmen. Ett klagomål berörde bemötande, ett avsåg kränkande 

behandling och ett rörde betygssättningen i en kurs. Samtliga klagomål hanterades av 

huvudmannens jurist och åtgärder vidtogs i förekommande fall.  
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Likabehandling och värdegrund  

Diagram 16: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning – Didaktus totalt 

 

Av årets likabehandlings- och värdegrundsenkät framgår att eleverna i lägre utsträckning än tidigare 

år känner sig trygga i verksamheten. Det är framförallt eleverna på Liljeholmen som uttrycker 

otrygghet i samband med skolans verksamhet. Detta hänger antagligen delvis samman med att det är 

en stor skola som dessutom delar lokaler med ett flertal andra utbildningar. Åtgärder har genomförts 

på flera nivåer för att stärka trygghet och trivsel, bland annat finns trygghetsvärdar på plats för att 

stävja oro och konflikter, inte minst i matsalen. Heltidsmentorer har införts för att skapa relationer 

med eleverna och kartlägga den psykosociala situationen och stötta elever som behöver det lite 

extra. Inför nästkommande läsår planeras ytterligare insatser på området, företrädelsevis lokalt. 

Lärarbehörighet 

Diagram 17: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen 
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Andelen utbildade lärare har ökat på båda skolorna sedan föregående år, särskilt på skolan i 

Jakobsberg. Skillnaden mot rikssnitt är förväntad eftersom skolan till stor del bedriver utbildning på 

yrkesprogrammen, där utbildade lärare är svåra att få tag på och inte ett krav för anställning.  

Studiemiljö och undervisning  

Varje år genomförs en elevenkät med frågor kring bland annat undervisningskvalitet och studiemiljö 

på samtliga skolor i Academedia. Resultaten för aktuella frågor redovisas nedan. Frågan om 

undervisningens kvalitet är ny för året och visar därför inte på någon statistik bakåt i tiden.  

Diagram 18: Studiemiljö och undervisning  – Didaktus totalt 

 

Diagram 19: Studiemiljö och undervisning – per skola 
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för att stärka den pedagogiska verksamheten. Detta kommer också att ingå som ett fokusområde i 
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UPPLEVD KVALITET 

I den årliga elevenkäten som genomförs av Academedia ingår också frågor om den upplevda 

kvaliteten. Det handlar om frågor som mäter hur eleverna uppfattar utbildningen utifrån sina egna 

förhoppningar och förväntningar. Den upplevda kvaliteten utgår alltså inte egentligen från de mål 

och krav som skolan har att förhålla sig till i skollag och läroplan, men fungerar som tydliga 

indikatorer på skolornas generella förmåga att erbjuda en god utbildning i en god lärmiljö. Av 

siffrorna nedan kan vi utläsa att elevernas upplevelse av skolan har förbättrats över de senaste åren, 

men att bedömningarna fortfarande lämnar mer att önska. Vår bedömning är att de insatser som 

planeras för att stärka inte minst undervisningen på skolorna är av stor betydelse för att eleverna ska 

få en mer positiv inställning till sin skola i stort.  

Diagram 20: Nöjdhet, rekommendation och trivsel – Didaktus totalt 
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BESLUT OCH FOKUS FRAMÖVER 

Nedan presenteras de fokusområden som valts ut för kommande läsår utifrån det resonemang som 

förts kring skolornas samlade resultat och genomförd analys. Huvudmannens kvalitetsarbete 

redovisas årligen i huvudmannens kvalitetsrapport, vilken publiceras i december 2019. 

1 - NÄRVARO OCH GARANTERAD UNDERVISNINGSTID 

Bakgrund och motiv: Enligt huvudmannens analyser är en av de faktorer som tydligast har betydelse 

för elevernas måluppfyllelse deras deltagande i utbildningen. För Didaktus två skolor uppgick andelen 

frånvaro till 32 %, vilket var en minskning med 2 procentenheter sedan föregående läsår. Frånvaron 

är emellertid fortsatt hög, liksom avbrottsfrekvensen, inte minst bland skolornas introduktionselever 

Frånvaro har under läsåret varit i fokus även för huvudmannens kvalitetsarbete. I de uppföljningar av 

skolornas frånvaroarbete som genomfördes inom ramen för detta arbete identifierades under läsåret 

stora olikheter i hantering och rutiner, bland annat vad gäller rapporteringsgrad (ett mått på i vilken 

utsträckning lärare för in närvarorapportering för sina lektioner), frånvarouppföljning och 

schemaläggning.  

Inför läsåret infördes förändringar i Skollagen som förtydligar och stärker rektors ansvar att utreda 

elevers frånvaro, ett arbete som huvudmännen bedömer fungerar olika väl på olika skolor. Samtidigt 

infördes nya krav på att schemaläggningen i största möjliga mån ska erbjuda eleverna en 

sammanhållen skoldag. Även här bedömer huvudmannen att skolornas arbetssätt i olika utsträckning 

lever upp till författningarnas krav. 

På övergripande nivå identifierades också under läsåret utmaningar gällande huvudmännens och 

skolornas möjligheter att planera, följa upp och redovisa elevers garanterade undervisningstid. 

Problemet underströks av att Skolinspektionen ökade sin uppföljning av skolors och huvudmäns 

arbete kring den garanterade undervisningstiden, bland annat genom en särskild kvalitetsgranskning 

som flera av Academedias skolor deltog i, däribland Didaktus Jakobsberg. Efter granskningen 

beslutades att Academedia behövde genomföra ett gemensamt utvecklingsarbete för att stärka 

förutsättningarna för huvudmän och skolor att arbeta enligt författningarna. 

Mål: 

 Schemaläggning som främjar närvaro 

 Ökad rapporteringsnivå i SchoolSoft 

 Stärkt tidig uppföljning av elevers frånvaro 

 Kvalitativa frånvaroutredningar 

 Ökad samsyn kring garanterad undervisningstid (GUT) 

 Stärkt planering och schemaläggning utifrån GUT 

 Minska antalet inställda lektioner samt säkerställa kompensation vid utebliven undervisning 

 Möjliggöra och genomföra systematisk uppföljning av GUT 

 Möjliggöra och genomföra redovisning av GUT 
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2 - UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

Bakgrund och motiv: Andelen elever med minst 2500 poäng som nådde examen ökade från 64 % till 

72 % under det aktuella läsåret, en markant ökning som emellertid fortfarande innebär en relativt låg 

examensgrad. Rikssnittet för gymnasieskolans yrkesprogram ligger på 88 % för 2017 och för 

studieförberedande program på 91 %. Andelen minst godkända betyg ligger oförändrat kvar på 79 % 

sedan föregående år.  

Skolorna jobbar på delvis olika sätt för att proaktivt följa upp elevernas kunskapsutveckling och 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. Båda skolorna har redan under föregående läsår 

arbetat med MUD (Måluppfyllelsedokument) i SchoolSoft. Skolorna har emellertid i olika 

utsträckning samverkat kring MUD för att gemensamt utveckla undervisningen. 

Skolorna arbetar också på olika sätt för att följa upp undervisningens kvalitet. Två gånger årligen 

genomförs en digital undervisningsutvärdering i enkätform där eleverna ombeds besvara ett antal 

frågor kopplat till de krav som ställs på undervisningen i författningarna. Det är emellertid olika i 

vilken mån resultaten från dessa utvärderingar används på skolorna. 

Eftersom båda skolorna till stor del arbetar med yrkesutbildning saknar en relativt stor andel av 

undervisande personal pedagogisk utbildning. Inga samlade kompetensutvecklingsinsatser riktade 

mot obehöriga lärare har genomförts i huvudmannens regi under de senaste åren. 

Mål: 

 Måluppfyllelsedokumentet (MUD) används för regelbunden samverkan kring elevernas 

kunskapsutveckling med fokus på undervisningens anpassning och utveckling 

 Undervisningens anpassning och utveckling leder till att fler elever får godkända betyg i sina 

kurser och i förlängningen når examen 

 Undervisningens kvalitet ska följas upp och utvärderas ur elevers, lärares och rektors perspektiv 

 En digital undervisningsutvärdering i enkätform ska genomföras två gånger årligen där varje 

lärare får återkoppling från eleverna kring deras upplevelse av undervisningens kvalitet 

 Resultaten av undervisningsutvärderingarna ska behandlas av lärare och rektorer i syfte att 

identifiera utvecklingsområden och besluta om nödvändiga utvecklingsinsatser 

 Ytterligare uppföljningar av undervisningens kvalitet, t.ex. auskultationer eller lektionsbesök, ska 

underlättas 

 Att erbjuda grundläggande pedagogisk utbildning till framförallt yrkeslärare utan sådan formell 

utbildning 

 




