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Inledning – ledare      
 

Undervisning på distans till följd av pandemin kom att prägla även läsåret 2020/2021. Även 

om utmaningen att ge elever den undervisning och det stöd de har rätt till varit stor kom 

erfarenheterna från föregående läsår väl till pass för att organisera verksamheterna utifrån 

behov och förutsättningar. Generellt är eleverna tryggare på våra skolor och de upplever att 

undervisningen är bättre. Det tillsammans med att våra gemensamma kvalitetsprocesser 

implementerats under läsåret innebär att mer kraft framöver kan läggas på måluppfyllelse.  

Kärnan i Didaktus vision är att alla elever har möjligheten och förmågan 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 



4 
 

Om Didaktus skolor  

Didaktus Gymnasium ingår i Academedia, Nordens största utbildningsföretag. Didaktus 

Gymnasium består av två skolenheter, Didaktus Jakobsberg (start 1994) och Didaktus 

Liljeholmen (start 2002).  

Våra värdeord 

Ett gemensamt värdegrundsarbete pågår för att ge alla skolor, medarbetare och elever en 

gemensam värdegrund. Ledorden Ambition/Kraft/Glöd ska genomsyra hela verksamheten 

samt utgöra grunden för vårt gemensamma arbete som visar vad som förenar oss och vad vi 

vill uppnå. Målet är att varje elev alltid ska få bästa möjliga chans att utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar. 

Skolor och huvudmannaskap 

Didaktus Skolor AB består av två skolor under en huvudman, vilken är en del av Academedia. 

 

Tabell 1: Elevantal Didaktus Skolor AB på respektive skolenhet samt totalt i oktober 2020  

Huvudman Skolenhet Antal elever 

Didaktus Skolor AB Didaktus Jakobsberg 413 

 Didaktus Liljeholmen 559 

Totalt  972 

 

Utbildning bedrevs på följande nationella gymnasieprogram och inriktningar. Elevantalet 

nedan avser oktober 2020. 

 

Tabell 2: Elevantal Didaktus Skolor AB på nationella program i oktober 2020  

Nationellt program Flickor Pojkar Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 96 67 163 

Ekonomiprogrammet 13 33 46 

Naturvetenskapsprogrammet 67 30 97 

Samhällsvetenskapsprogrammet 84 55 139 

Vård- och omsorgsprogrammet 79 47 126 

Totalt 339 232 571 

 

 

En stor del av eleverna (ca 40%) gick emellertid på ett introduktionsprogram, se tabell 3 

nedan. Programmen står öppna för elever som ännu inte uppnått behörighet till 

gymnasieskolans nationella program. 

 

Tabell 3: Elevantal Didaktus Skolor AB på introduktionsprogram samt andel flickor/pojkar i oktober 2020 

Introduktionsprogram Flicka Pojke Totalt antal 
elever 

Programinriktat val (IMV) 111 81 192 

Yrkesintroduktion (IMY) 116 93 209 

Totalt 227 174 401 
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Elevsammansättning 

Läsåret 2020/2021 hade verksamheten totalt ca 970 elever. Majoriteten av eleverna kommer 

från Stockholm och Järfälla. Skolorna är mångkulturella och en stor andel av eleverna har ett 

annat modersmål än svenska. Andelen elever med utländsk bakgrund var läsåret 20/21 

83,4% på Didaktus Skolor. Motsvarande andel för riket var 30%. Andelen elever med föräldrar 

som har eftergymnasial utbildning låg läsåret 20/21 på 25,9% jämfört med riksgenomsnittet 

som låg på 55%. 

Flickor utgör en något större del av elevunderlaget, ca 60%.  Avseende elevsammansättning 

så ser vi inga större skillnader mellan skolenheterna. 

Ledning och organisation 

Didaktus Skolor AB är en del av Academedias gymnasieskolor, som leds av segmentschef.  

Skolorna inom Didaktus leds av vardera en rektor som i sin tur rapporterar till skolchef. Skolchef 

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

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

marknad, kommunikation, inköp och fastighet.  

Personal      

Lärarbehörighet 

Läsåret 20/21 är andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne på 

Didaktus skolor 78,3%.  

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. Didaktus skolor har 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. För att stödja de yrkeslärare 

som saknar pedagogisk utbildning har huvudmannen sedan många år anordnat ett internt 

utbildningsprogram – Praktiska i Lärande, PiL.  

Finansiering och resursfördelning 

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

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

EHT) och utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens 

behov. Utifrån dessa bedömningar tilldelas resurser. 

 

För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av 

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

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

exempel resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor. 

Covid-19  

När regeringen igen beslutade att Sveriges gymnasieskolor skulle gå över till 

distansundervining var Didaktus skolor väl förberedda utifrån tidigare lärdomar och 

erfarenheter och lyckades väl med att växla över till undervisning på distans. Rektorer, lärare 

och all personal gjorde allt de kunde för att bedriva en kvalitativ undervisning och för att 
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möta elevernas behov. Vi är återigen imponerade av hur väl våra skolor har hanterat 

situationen. 

 

Situationen med Covid-19 har givetvis medfört utmaningar och svårigheter för skolorna. Det 

har varit ett högre tryck på att anpassa skolsituationen för våra elever. Då Didaktus skolor har 

en stor andel introduktionselever har man, utifrån behov,  prioriterat att ha IM-eleverna inne 

på skolan i så stor mån som möjligt. Huvudmannen har under hela läsåret ansett det vara av 

stor vikt att bibehålla gemensamma processer och att genomföra kvalitetsuppföljningar som 

vanligt. Under ett läsår där stor del av eleverna till största delen sitter hemma och studerar är 

det viktigt att de proaktiva uppföljningarna genomförs och analyseras särskilt, att närvaro följs 

upp och att mentorer aktivt söker upp elever som påverkas negativt av att inte bedriva 

studierna på plats i skolan  

 

Det är ännu mycket svårt att säga hur stor påverkan situationen med Covid-19 har haft, 

därför är huvudman också försiktigt med att dra allt för långtgående slutsatser.  

 
Tillsyner, granskningar och klagomål mot utbildningen 

Under läsåret 2020/2021, och även under vårterminen 2020, har Skolinspektionen inte besökt 

skolor i den utsträckning som normalt görs. Detta på grund av pandemin och de restriktioner 

som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat ska gälla. Ingen tillsyn eller granskning 

har genomförts på Didaktus Skolor under läsåret 20/21. Däremot, efter regelbunden tillsyn och 

beslut avseende Didaktus Liljeholmen läsåret 19/20 som visade på brister inom områdena 

Extra anpassningar och särskilt stöd samt inom Trygghet, studiero och åtgärder mot 

kränkande behandling, emottogs den 25 november 2020 uppföljningsbeslutet från 

Skolinspektionen utifrån de redovisade vidtagna åtgärderna som huvudman lämnat in. 

Skolinspektionen bedömde bristerna som avhjälpta och granskningen avslutades därmed.  

 

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

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

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

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

utomstående) fritt att inkomma med klagomål mot utbildningen vid skolorna. 

 

För Didaktus skolor har två klagomålunder läsåret 20/21 inkommit till Skolinspektionen. Tre 

brister konstaterades, rörande kränkande behandling, trygghet och studiero samt samarbete 

och information skola-hem.  Klagomål har hanterats av huvudmannens jurister och åtgärder 

har i förekommande fall vidtagits för att avhjälpa konstaterade brister. 
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Vår kvalitetsmodell 

Inom Didaktus vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma 

kvalitetsledningsmodell och är inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en 

gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 

verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 

framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Arbetet under läsåret utgår från en tidig lägesbedömning och avslutas med 

resultatutvärdering och verksamhetsövergripande analys. Däremellan följer vi upp arbetet 

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

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

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).  

 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen 

och skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för 

utbildningens och undervisningens genomförande, dels om 

andra förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av 

personal och elever.  

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i 

det vi gör.   

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de 

nationella målen.  

 

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus 
- Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi 

fattar beslut. 

 
Proaktiv uppföljning 

- Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar 

och medarbetare i förbättringsarbetet.  
- Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att 

korrigera brister och avvikelser.  

 
Kollegial samverkan 

- Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som 

leder till att verksamheten utvecklas  
- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

 

Aktiv resursfördelning 
- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar 

och behov.  

 

 



8 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika huvudmannagemensamma uppföljningar, enkäter 

och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.  

Under höstterminen genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning, vilken 

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

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

utredning och åtgärder mot kränkande behandling efterlevs på skolorna.  

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

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

också lärarna en nulägesbedömning av elevernas kunskapsutveckling. 

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

utbildningen. 

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

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

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

de nationella målen nåtts under det gångna läsåret. 

 

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

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

läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna presenteras i 

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som 

huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och 

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

huvudmannanivå ska arbeta för att utveckla utbildningen. 

 

Organisering av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete  

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

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

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

exempelvis handledning, kompetensutveckling och vid behov extra resurser. Vidare 

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

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

deras systematiska kvalitetsarbete säkerställer skolchef att skolorna genomför de 

huvudmannagemensamma uppföljningarna och utvärderingarna under året. Med stöd av 

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

fortsatta arbete med att utveckla verksamheten. 

 

Fyra gånger om året genomförs så kallade analysseminarier på både enhets- och 

huvudmannanivå där verksamhetens olika delar följs upp och analyseras i syfte att kunna 

göra eventuella korrigeringar som behövs. Vid varje analysseminarium följs dessutom 

enheternas arbetsplaner och huvudmannens verksamhetsplan upp för att säkerställa att de 

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

utvecklingsområdet.    
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     Prioriterade utvecklingsområden 2020/2021 

 

1 - Närvaro  

 

Bakgrund 

Enligt huvudmannens analyser är en av de faktorer som tydligast har betydelse för elevernas 

måluppfyllelse deras deltagande i utbildningen. Under läsåret 18/19 samt 19/20 gjordes stora 

ansträngningar för att följa upp både närvaro och arbetssätt, både på huvudmannanivå 

och på skolorna. Närvaron på Didaktus skolor är dock fortsatt alltför låg. Den totala närvaron 

för båda skolorna landade läsåret 19/20 på 65% och backade därmed fyra procentenheter 

från 69% läsåret 18/19. Skolenheterna skiljer sig åt sinsemellan, läsåret 19/20 mättes en total 

närvaro på 71% på Didaktus Jakobsberg, jämfört med 51% på Didaktus Liljeholmen. Båda 

skolorna backade i sin närvaro jämfört med läsåret 18/19. 

 

Huvudmannens uppföljningar av skolornas rutiner för frånvarohantering samt uppföljning av 

rapporteringsgraden har visat på skillnader. Framför allt har vi sett mer kvalitativa 

kartläggningar och utredningar av elever med hög frånvaro. Rapporteringsgraden har 

förbättrats och här ser vi att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning så att en hög 

rapporteringsgrad bibehålls. Arbetet med att hitta en fungerande modell som lever upp till 

de krav som finns måste utvecklas. Huvudmannens bedömning är att båda skolorna har en 

adekvat organisation och plan för att följa upp elevers närvaro och kontakta elever som är 

frånvarande, men genomförandet har sett olika ut. En mer utvecklad analys av elevernas 

frånvaro behöver göras så att de insatser som genomförs blir mer träffsäkra. Med detta som 

bakgrund beslutade huvudman att närvaro skulle vara ett prioriterat område även för läsåret 

20/21. 

 

Mål 

• Hög rapporteringsnivå (minst 90%).  

• Kunskap kring faktorer som påverkar närvaro. 

• Stärkt tidig uppföljning av elevers frånvaro. 

• Kvalitativa frånvaroutredningar 

 

Metod och genomförande 

• Stärkta rutiner för tidig hantering av frånvaroärenden.  

• Ökad uppföljning av rapporteringsgraden av frånvaro.  

• Uppföljning av skolornas utredningsarbete i relation till elever med hög frånvaro 

 

Resultat och slutsatser 

Närvaron på de bägge skolorna blev läsåret 20/21 sammanlagt 68% vilket är en ökning från 

65% läsåret 19/20. Skillnaden mellan skolorna är 10 procentenheter, där ena skolan har 63% 

närvaro sammantaget och den andra skolan landar på 73% närvaro läsåret 20/1. På skolnivå 

ser vi en liten ökning i närvaron jämfört med föregående läsår, ena skolan ökar från 71% till 

73% medan den andra skolan ökar från 57% till 63%. 

 

Glädjande är att närvaron ej försämrats på någon av våra enheter inom Didaktus men en 

närvarograd på 73% respektive 63% är långt ifrån tillfredsställande. Att det dessutom råder 

skillnader mellan skolorna är fortsatt bekymmersamt. Dock har situationen med Covid-19 
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påverkat närvaron även under detta läsår, även om det är svårt att veta exakt i vilken 

utsträckning.  

 

DD Jakobsberg har fortsatt att fokusera på att utveckla metoder för att öka närvaron, 

framförallt inom ramen för Närvarolyftet. Projektet Närvarolyftet syftar till att medvetandegöra 

orsaker till frånvaro samt hitta möjliga arbetssätt för att öka närvaron.  En positiv utveckling 

avspeglar sig i att skolan totalt sett ökar närvaron med ett par procentenheter läsåret 20/21. 

Skolan har arbetat mycket med att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar närvaro 

samt arbetat med att hitta gemensamma rutiner, strategier och förhållningssätt.  

 

Utifrån resultaten ser vi att det krävs ett än större fokus på det närvarofrämjande arbetet och 

vi ser också att det råder en problematik avseende likvärdigheten i hur skolorna arbetar.  

Båda skolorna hade en adekvat organisation och plan för att följa upp elevers närvaro och 

kontakta elever som varit frånvarande, men genomförandet har sett lite olika ut.  

Huvudmannen genomförde ht-20 en särskild granskning av bland annat skolornas 

frånvaroutredningar och utredningsarbete i relation till elever med frånvaro vilken visade på 

att det finns behov av fortsatt stöd i detta. Det gemensamma arbetet inom hela personalen 

behöver samordnas, utvecklas och förstärkas så att tidig uppföljning av elevernas frånvaro 

stärks ytterligare och att kvalitativa frånvaroutredningar genomförs på båda skolenheterna.  

Efter genomförd granskning har huvudmannen fortsatt med arbetet att hitta en fungerande 

modell som lever upp till de krav som finns. Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och 

en ny blankettstruktur har tagits fram. Huvudmannens förhoppning är att detta ska leda till än 

mer kvalitativa frånvaroutredningar och ökad likvärdighet. 

 

Närvaron är och förblir därmed ett viktigt fokusområde framöver. Genom att vi kontinuerligt 

följer upp närvaron och diskuterar vad som främjar närvaro ser vi att kunskapen ökar vilket är 

ett viktigt led i skolornas utvecklings- och förbättringsarbete och något som vi kommer att 

hålla i framgent. Lärarnas inrapportering av frånvaro i det skoladministrativa systemet har 

över tid förbättrats rejält, vilket innebär att uppföljning och kartläggning av närvaro på 

skolorna bygger på långt mer säkerställd statistik.  

 
2 - Undervisning och lärande 

 

Bakgrund 

Andelen elever med examen på Didaktus skolor sjönk läsåret 19/20 till 66% jämfört med 

läsåret 18/19 då examensandelen var 74%. Skillnaden mellan skolenheterna är stor, på 

Didaktus Liljeholmen blev andelen examen 55% läsåret 19/20 jämfört med Didaktus 

Jakobsberg som hamnade på 76% examensandel. Huvudman har identifierat att skolorna 

arbetar på olika sätt för att säkerställa att undervisningen utgår från läroplansmål, 

examensmål och kunskapsmål. På samma sätt finns skillnader i hur bedömning av elevers 

kunskaper görs och dokumenteras, dels mellan skolorna, dels inom skolenheterna. I vilken 

mån MUD används för regelbunden samverkan kring elevernas kunskapsutveckling varierar 

också. Likaså finns det olikheter avseende hur väl skolorna arbetar med att utifrån resultat 

från exempelvis undervisningsutvärderingar, identifiera utvecklingsområden och besluta om 

insatser. Därav såg huvudmannen inför läsåret 20/21 behov av att fortsätta att utveckla 

dessa delar och att arbetet med god planering, kontinuerlig och systematisk uppföljning av 

elevernas kunskapsutveckling, samverkan mellan skolans olika professioner etc behöver 

stärkas och intensifieras så att eleverna når utbildningens mål.  

 

Mål 
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• Undervisningen ska planeras, genomföras och bedömas i enlighet med lagar och 

förordningar.  

• 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, till exempel auskultationer eller 

lektionsbesök, ska underlättas.  

• Att erbjuda grundläggande pedagogisk utbildning till framförallt yrkeslärare utan 

sådan formell utbildning.  

 

 

Metod och genomförande 

• MUD-möten på varje skola för tät uppföljning av elevers utveckling och 

undervisningens ändamålsenlighet samt kollegial samverkan kring bland annat extra 

anpassningar 

• Genomförande och uppföljning av digitala undervisningsutvärderingar ur 

elevperspektiv och stöd för utvärdering av undervisningen ur lärar- och 

rektorsperspektiv 

• Utbildningen ”Pedagogisk grund” (så kallad PiL) ges i två omgångar under läsåret, en 

per termin, för lärare utan pedagogisk utbildning 

 

Resultat och slutsatser 

Andelen elever som nådde examen läsåret 20/21 ökade på Didaktus skolor från 66% läsåret 

19/20 till 69%. På skolnivå varierar andelen kraftigt, från 82% till 51%. En skola ökar 

examensandelen medan den andra skolan har en lägre examensandel jämfört med i fjol. 

 

Andelen minst godkända betyg har sammantaget förbättrats läsåret 20/21 på Didaktus 

skolor, från 72% till 74%. Båda skolorna förbättrar sina resultat – om än marginellt. Vi ser 

fortfarande en skillnad mellan skolenheterna där spannet läsåret 20/21 ligger på 68%-80% i 

andel minst godkända betyg.  

 

Enligt huvudmannens analyser är en av de faktorer som tydligast har betydelse för elevernas 

måluppfyllelse deras deltagande i undervisningen. Trots att närvaron på skolenheterna har 

ökat från i fjol så är den alltför låg, vilket har en påverkan på resultaten. På grund av rådande 

omständigheter är det som sagt svårt att veta exakt vilken effekt närvaron har på årets 

resultat. 

 

Under läsåret 20/21 ser vi antalet satta F och streck minskar på en enhet men ökar på den 

andra. Andelen F är fortsatt hög, så även andelen streck, och vi ser att en viktig bidragande 

orsak till att elever inte tar examen är just att F, samt streck erhålls i kurser som krävs för 

examen.  
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I elevenkäten har andelen elever på de båda skolorna som svarat 7–10 på en 10-gradig 

skala huruvida de är nöjda med undervisningen förbättrats läsåret 20/21 jämfört med läsåret 

19/20. Andelen elever som är nöjda med undervisningen har ökat från 57% till 65% vilket är 

glädjande även om vi kan vara långt ifrån nöjda.  

 

MUD-arbetet har kommit igång bra på båda skolenheterna. Men i vilken mån MUD används 

för att utveckla undervisningen varierar fortfarande. Huvudmannen bedömer att arbetet 

med måluppfyllelsedokumentet (MUD) ytterligare behöver förstärkas och att det används för 

regelbunden samverkan kring elevernas kunskapsutveckling med fokus på undervisningens 

anpassning och utveckling.  

 

Även undervisningsutvärderingarna har genomförts. Dock bedömer vi att resultaten utifrån 

UU på ett bättre sätt behöver användas och omsättas i praktiken för att utveckla 

undervisningen så att det får effekt för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.  

 

Skolorna arbetar på olika sätt för att säkerställa att undervisningen utgår från läroplansmål, 

examensmål och kunskapsmål. På samma sätt finns skillnader i hur bedömning av elevers 

kunskaper görs och dokumenteras, dels mellan skolor dels inom skolenheter.  

 

Huvudman ser också ett fortsatt utvecklingsarbete vad gäller att minska andelen F och få fler 

elever att nå målen. En del kurser sticker ut negativt och härmed finns skäl att gemensamt 

diskutera hur planering och bedömning genomförs och följs upp på skolorna.  

 

 

 

3 – Arbetsplatsförlagt lärande 

 

Bakgrund 

Uppföljningar av skolornas APL-arbete visade att skolorna överlag lyckas att ge eleverna den 

APL de har rätt till enligt författningarna. Det finns emellertid utmaningar vad gäller att 

undvika att elever skickas tillbaka till skolan av företagets anställda. Exempel finns också på 

att elevers möjligheter till måluppfyllelse och examen försvåras av problem relaterade till APL. 

Uppföljningar har också visat att skolornas arbete när det gäller riskbedömning, förläggning 

av kursmål till APL, besök på elevernas APL-platser samt uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling under APL är av lite olika kvalitet. Här har huvudmannen sett att det ännu 

finns utrymme för att i högre grad dela erfarenheter och strategier, utveckla gemensamma 

och kvalitetssäkrade arbetssätt samt underlätta dokumentationen. Vidare har huvudmannen 

identifierat att när det gäller APL och praktik för skolornas introduktionsprogram så behöver 

det ske vidare utveckling både vad gäller kunskap, strategier och anpassning efter elevers 

behov. Med detta som bakgrund beslutade huvudman om följande mål, metoder och 

genomförande för läsåret 20/21: 

 

 

 

Mål 

• Gemensam kunskap kring uppdraget samt gemensamma strategier för APL-arbetet.  

• Samtliga elever på yrkesprogram ska erbjudas APL i den omfattning och på det sätt 

som författningarna föreskriver.  

 

Metod och genomförande 
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• Huvudmannen tar fram en kvalitetssäkrad blankettstruktur som skolorna förväntas 

använda.  

• Utveckla arbetet med LoopMe 

• Vi uppmuntrar handledare att genomföra Skolverkets handledarutbildning och stöttar 

skolorna i detta arbete 

 

Resultat och slutsatser 

Situationen med Covid-19 har givetvis också haft en påverkan på APL. Huvudman bedömer 

fortsatt att den gemensamma kunskapen och kompetensen kring uppdraget har höjts 

ytterligare och att gemensamma strategier för APL-arbetet finns till viss del. Dock ser 

huvudmannen behov av ett fortsatt arbete med att utveckla och öka kompetensen och att 

implementeringen av gemensamma strategier behöver fortgå. Arbetet med att förbereda 

elever och handledare inför APL-perioderna behöver också utvecklas och systematiseras. 

Vidare krävs ett omtag avseende uppföljningen av elevernas utveckling under APL. Även 

dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling under APL behöver förbättras och 

utvecklas vidare.  

 

Uppföljningar visar också att skolorna fortfarande jobbar på olika sätt när det gäller 

riskbedömning, förläggning av kursmål till APL, besök på elevernas APL-platser samt 

uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APL. Här finns fortsatt utrymme för att i 

högre grad dela erfarenheter och strategier, utveckla gemensamma och kvalitetssäkrade 

arbetssätt samt underlätta dokumentationen.  

 

När det gäller APL och praktik för skolornas introduktionsprogram behöver kunskap, strategier 

och anpassning efter elevers behov stärkas ytterligare. Slutligen har Didaktus skolor, trots stora 

ansträngningar inte lyckats fullt ut med att upprätta lokala programråd för yrkesprogrammen. 
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Resultatkvalitet 

Kunskaper 

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

som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Resultaten redovisas totalt för 

varumärket och per enhet.   
 

Avgångselever 

 

● 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 totalt för Didaktus skolor men också uppdelat per skola, 

per nationellt program och per kön. Skolverkets statistik avseende rikssnitt för alla program 

avser 2020 eftersom Skolverkets statistik inte släpps förrän vid årsskiftet. 

 

Diagram1: Andel elever med gymnasieexamen – totalt och per skola över tre år  

 
 

På Didaktus har examensandelen som synes ökat totalt sett med 3 procentenheter från i fjol, 

från 66% till 69% men resultatet är fortfarande lägre jämfört med läsåret 18/19 då 

examensandelen låg på 73%. Som synes av diagrammet ovan är det stora skillnader mellan 

skolenheterna. På Didaktus Jakobsberg ser vi nu en positiv utveckling med en ökning med 6 

procentenheter och aktuell skola ligger nu också högre än resultatet läsåret 18/19.  På 

Didaktus Liljeholmen har examensandelen sjunkit ytterligare och ligger nu på 51% jämfört 

med 55% läsåret 19/20 och hela 14 procentenheter lägre jämfört med två år tillbaka i tiden. I 

jämförelse med rikssnittet på 91% från 2020 ligger skolorna långt under.   
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Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – totalt Didaktus skolor per program över tre år 

 
 

På programnivå kan vi på totalen för Didaktus skolor se att examensandelen på 

Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) samt Vård- och 

omsorgsprogrammet (VO) ökar läsåret 20/21. På Ekonomiprogrammet (EK) sjunker 

examensgraden drastiskt – från 77% till 27%.  Examensandelen på Barn- och fritidsprogrammet 

(BF) ligger 5 procentenheter lägre jämfört med föregående läsår. Jämfört med rikssnittet på 

respektive program ligger Didaktus skolor väsentligt lägre.  

 

Tittar vi på skolnivå så finns det variationer och skillnader i resultaten. På Didaktus Jakobsberg 

ökar examensandelen på alla program förutom på BF medan på Didaktus Liljeholmen så 

ökar examensandelen på BF och på NA men sjunker på EK, VO och SA. Vi ser en markant 

skillnad mellan programmen på de två skolorna. På BF varierar examensandelen mellan 61% 

och 77%. På NA är variationen 61% respektive 80%. På SA ser vi störst skillnad mellan skolorna, 

examensandelen på ena skolan är här 94% jämfört med 47% på den andra skolan. Även på 

VO är skillnaderna stora, här är examensandelen 89% respektive 40%. 

 

Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – totalt Didaktus skolor pojke/flicka över tre år   

 
 

En majoritet av eleverna på skolorna, ca 60%, är flickor. Totalt sett är examensgraden för 

flickor läsåret 2021 13 procentenheter högre jämfört med i fjol och ligger nu i nivå med 

resultatet från läsåret 18/19 medan det sjunkit för pojkarna med 15 procentenheter jämfört 

med läsåret 19/20. Dessvärre ser vi en markant nedgång över 3 år totalt sett för pojkarna – 

från 96% läsåret 18/19  till 62% läsåret 20/21. Trenden som vi sett tidigare, dvs. att det är lägre 

andel flickor än pojkar som tar examen på Didaktus skolor har därmed brutits detta läsår och 

nu ligger flickorna 11 procentenheter högre än pojkarna. Vanligast på riksnivå är att flickors 

examensgrad är högre än pojkars, vilket alltså nu speglar sig i resultaten för Didaktus skolor. 
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Både vad gäller examensgraden för pojkar respektive flickor så ligger Didaktus skolor långt 

under rikssnittet. 

 

När det gäller examensandelen pojkar/flickor per skola så är det på Didaktus Jakobsberg en 

ökning för båda könen jämfört med i fjol. Examensandelen för pojkar ökar från 77% till 80% 

och flickorna ökar från 74% till 83%. läsåret 18/19 var motsvarande siffror 82% för pojkar 

respektive 80% för flickor. Vi ser därmed att det nu är högre andel flickor som tar examen, 

vilket är ett trendbrott jämfört med flera läsår tillbaka i tiden.  

 

Liknande tendens ser vi även på Didaktus Liljeholmen där flickorna nu går om pojkarna. 

Läsåret 20/21 är examensandelen för flickor 60% jämfört med pojkarna där examensandelen 

är 38%. Skillnaden mellan könen är därmed markant. Tidigare läsår har pojkarna legat högre 

än flickorna. I fjol låg pojkarna på 76% jämfört med flickorna som låg på 46%. Läsåret 18/19 

var skillnaden mellan könen inte lika stor, då var examensandelen pojke/flicka 71% respektive 

63%.  

 

På båda enheterna ligger man en bra bit från rikssnitt och skillnaderna mellan skolorna är stor.  

 

 

 

● Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier  

 

Samtliga elever på yrkesprogram ska erbjudas möjligheten att läsa de kurser som krävs för 

grundläggande behörighet till vidare studier. Andelen med grundläggande behörighet visar 

hur stor del av avgångseleverna på respektive yrkesprogram som uppfyllt kraven för 

yrkesexamen samt fått lägst betyget E i samtliga kurser som krävs för grundläggande 

behörighet (Eng6, Sve2/Sva2, Sve3/Sva3). 

 

Diagram 4: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier – totalt Didaktus skolor 

samt per skola - över 3 år 

 
 

Inom Didaktus skolor ligger genomsnittet för högskolebehörighet på 37% läsåret 20/21) – dvs. 

något högre än i fjol men fortfarande lägre än hur det såg ut två år tillbaka i tiden, då siffran 

var 42%. Läsåret 20/21 är det marginell skillnad mellan skolenheterna, 37% respektive 38%. 

Den stora skillnaden mellan skolenheterna föregående läsår har nu suddats ut – då var 

skillnaden mellan skolenheterna hela 29 procentenheter. Vi kan se att Didaktus DD 

Jakobsberg backar med 7 procentenheter Läsåret 20/21 samtidigt som Didaktus Liljeholmen 

hoppat ett rejält kliv från 15% till 38% läsåret 20/21.  
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Andel elever på yrkesprogram som läser in behörighet till 

vidare studier – per program 

 

När det gäller andelen elever på yrkesprogram som är 

behöriga till vidare studier så skiljer det en hel del mellan 

programmen. På VO är det totalt 29,8% av 

avgångseleverna på Didaktus skolor som läsåret 20/21 är 

behöriga till högskola. På BF är andelen 43,9%. Jämfört med 

i fjol är det en rejäl ökning med hela 14 procentenheter på 

BF (från ca 30% läsåret 19/20 till 43,9% läsåret 20/21) och på 

VO är det en sänkning med 8 procentenheter (från drygt 

38% v 19/20 till 29,8% läsåret 20/21). 

 

 

 

 

 

 

Andel elever på yrkesprogram som läser in behörighet till 

vidare studier – per program och skola 

 

Här ser vi också en variation mellan programmen på de två 

skolenheterna. Tittar vi på avgångseleverna läsåret 20/21 på 

BF är det som högst 54% (DD Liljeholmen) av eleverna som 

läst yrkesprogram som är behöriga till högskola och lägst 

37% (DD Jakobsberg), det skiljer alltså 17 procentenheter 

mellan skolorna på BF. På VO är det som högst 38% (DD 

Jakobsberg) jämfört med lägst 15% (DD Liljeholmen) dvs. 23 

procentenheters skillnad på programmet mellan skolorna. 

Denna variation mellan program på skolenheterna såg vi 

även i fjol. Dock skiljde det då 16 procentenheter på BF och 

hela 38 procentenheter på VO.  

 

 

 

 

Andel elever på yrkesprogram som läser in behörighet till vidare studier – pojke/flicka, per 

program och skola 

Vi ser ytterligare skillnader mellan skolorna i andelen flickor/pojkar på yrkesprogrammen på 

som är behöriga till högskola. Läsåret 20/21 ser vi på totalen för BF och VO att andelen flickor 

på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier varierar mellan 55% och 38%.  

Motsvarande siffra för pojkar är 37% respektive 15%.  

Per skola och på programnivå uppdelat på kön ser vi att det på BF är 50% respektive 64% 

flickor som är behöriga till högskola. Andelen pojkar som på BF läst in behörighet till vidare 

studier är 43% respektive 14%. På VO är det 61% respektive 16% pojkar som är behöriga till 

högskola.  
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● 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 2020 nedan 

avser Skolverkets statistik medan siffrorna för 2021 avser huvudmannens preliminära 

sammanställningar, detta eftersom Skolverkets statistik inte släpps förrän vid årsskiftet. 

 

Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola och totalt över tre år 

 
 

Totalt sett har genomsnittlig betygspoäng sänkts successivt över tre år och landar läsåret 

20/21 på 12,1. GBP totalt ligger som synes stabilt på Didaktus Jakobsberg med en marginell 

ökning över tre år. På den andra skolan Didaktus Liljeholmen minskar GBP även i år och går 

från 11,3 till 10,8. Även här ligger vi en bra bit under rikssnitt.   

 

 

Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – totalt per program över tre år 

 
 

Läsåret 20/21 har den genomsnittliga betygspoängen ökat på NA och SA men sjunkit på BF, 

EK och VO. På BF har GBP succesivt sjunkit över tre år medan det på det övriga programmet 

går att se en viss variation över de tre senaste läsåren. På samtliga program ligger Didaktus 

skolor lägre än rikssnitt och störst skillnad ser vi på Ek och NA. 
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Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – pojke/flicka, totalt Didaktus skolor 

samt per skola över tre år  

 
 

Vi ser att genomsnittlig betygspoäng totalt på Didaktus skolor för flickorna är högre jämfört 

med pojkarna. Läsåret 20/21 landar flickorna på 12,8 och pojkarna på 10,9.  Så såg det inte 

ut i fjol, då pojkarna hade högre GBP än flickorna – 12,3 jämfört med 12,1. Skillnaden i GBP är 

därmed större läsåret 20/21 jämfört med läsåret 19/20 och läsåret 18/19 då flickor och pojkar 

låg närmare varandra i genomsnittlig betygspoäng. Även här ser vi stor skillnad jämfört med 

rikssnitt. 

 

Det finns en variation mellan skolorna. Didaktus Jakobsberg landar totalt sett läsåret 20/21 på 

13,0 i GBP medan den Didaktus Liljeholmen landar på 10,8. Didaktus Jakobsberg har 

successivt ökat under tre läsår medan Didaktus Liljeholmen succesivt har minskat i GBP under 

tre läsår. På Didaktus Jakobsberg är GBP för flickor 13,7 läsåret 20/21 och på Didaktus 

Liljeholmen är GBP 11,7 för flickor. Motsvarande för pojkar är 11,9 respektive 9,5.  

 

Genomsnittlig betygspoäng – per skola och program  

Tittar vi på skillnaden avseende GBP på de olika programmen på skolnivå läsåret 20/21 så ser 

vi att Didaktus Jakobsberg, liksom i fjol, ligger högre än Didaktus Liljeholmen på samtliga 

program. Det program som särskilt sticker ut är SA där ena skolan har ett GBP på 14,4 och 

den andra 10,9. EK finns dock bara på ena skolan så där kan ingen jämförelse göras. 

 

 

 

 

● Samtliga betyg (årskurs 1-3)  

 

Diagram 8: betygsfördelning – totalt och per skola 

 
 

Statistik över betygsfördelningen visar att andelen minst godkända betyg läsåret 20/21 totalt 

för Didaktus skolor landar på 74% jämfört med läsåret 19/20 då motsvarande siffra var 72%. Vi 
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ser därmed en liten ökning detta läsår men fortfarande lägre än läsåret 18/20 då andelen 

minst godkända betyg låg på 76%.   

 

Vi ser en skillnad mellan skolenheterna där andelen minst godkända betyg läsåret 20/21 

varierar mellan 68% och 80%. Båda skolorna förbättrar sitt resultat jämfört med läsåret 19/20, 

om än marginellt. Jämfört med läsåret 18/19 är det en försämring för båda skolenheterna, då 

var andelen minst godkända betyg 69% respektive 84%. Andelen högre betyg (B och A) är 

fortfarande låg. 

 

Diagram 9: betygsfördelning – per program 

 
 

Avseende betygsfördelning per program så har andelen betyg E eller högre höjts på IM 

(gymnasiekurser), NA och VO jämfört med läsåret 19/20. På BF, Ek och SA så minskar andelen 

betyg E eller högre jämfört med i fjol. Andelen A och B är relativt konstant på samtliga 

program. Störst skillnad kan vi dock se på NA där andelen A och B ökar med tre 

procentenheter jämfört med läsåret 19/20.  

 

Diagram 10: Betygsfördelning – per kurs (MA/SV/EN) 

 
 

Vidare, när det gäller betygsfördelningen på kursnivå så ser vi att andelen som når lägst E 

läsåret 20/21 ökar på kurserna Eng6, Mat1a, Mat1c, Mat2a/2b/2c/3c och Sva1. Andelen som 

når lägst E sjunker på Eng5, Eng7, Mat1b, Mat 4/5, Sva2, Sva3, Sve1, Sve2, Sve3. Eng7 sticker ut 

avsevärt med en andel F på 63% jämfört med 31% läsåret 19/20.  

Bekymmersamt är den höga andelen F på kurser som krävs för examen på 

högskoleförberedande program samt på yrkesprogram.  
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Diagram 11: betygsfördelning – GY-arbetet per skola 

 
 

När det gäller gymnasiearbetet är skillnaden i resultat stor mellan skolorna huruvida eleverna 

når betyget E. Läsåret 20/21 så når 88% av eleverna på Didaktus Jakobsberg godkänt på 

gymnasiearbetet, jämfört med 86% läsåret 19/20, medan motsvarande siffra på Didaktus 

Liljeholmen är 67% betyg E läsåret 20/21 jämfört med 71% läsåret 19/20. Att elever inte når ett 

godkänt betyg i gymnasiearbetet omöjliggör att eleven tar examen, varför den höga 

andelen F på Didaktus Liljeholmen är mycket bekymmersam. 

 

Diagram 12: betygsfördelning – pojke/flicka totalt  

 
 

I betygsfördelningen flicka/pojke totalt för enheterna så når flickor i högre utsträckning lägst 

E, liksom i fjol. Läsåret 20/21 når 76% av flickorna E eller högre i betyg vilket är samma resultat 

som läsåret 19/20. Motsvarande siffra för pojkarna är 70% jämfört med 67% läsåret 19/20 vilket 

betyder att pojkarna nu når lägst betyget E i högre utsträckning. Skillnaden mellan flickor och 

pojkar är läsåret 20/21 6 procentenheter medan det läsåret 19/20 var 9 procentenheters 

skillnad mellan könen.  
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Diagram 13: betygsfördelning – pojke/flicka per skola 

 
 

I betygsfördelningen flicka/pojke per skola ser vi att både pojkar och flickor når lägst betyget 

E i större utsträckning, liksom i fjol, på Didaktus Jakobsberg jämfört med Didaktus Liljeholmen.   

 

 

 

● Elever på introduktionsprogram 

De övergripande resultaten av våra introduktionsutbildningar sammanställs dels ur vår interna 

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

mellan dessa är något olika, vilket gör att de är svåra att slå samman till en helhet, men de 

ger oss ändå en relativt god bild av vad som händer med våra elever under deras tid hos oss. 

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

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

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

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

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

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

under den kortare perioden. 

 

Drygt 390 elever gick i början av september 2020 på ett introduktionsprogram vid Didaktus 

skolor. Under läsåret tillkom också drygt 30 nya elever. Tittar vi först på förflyttningar inom 

skolenheten mellan 1 september och 15 juni ser vi att totalt 13 elever bytt program under 

läsåret, och att 10 av dessa bytte från ett introduktionsprogram till ett nationellt program och 

alltså hade uppnått behörighet. Övriga bytte mellan olika introduktionsprogram. 

 

Tittar vi också på introduktionselever som lämnat skolenheterna mellan 1 juli 2020 och 30 juni 

2021 ser vi att av dessa totalt 210 elever så var det två som slutade efter att ha nått 

behörighet till ett nationellt program. 34 slutade istället för att de fått ett arbete, men 11 av 

Utbildningar 

Elever vid 

skolstart 

Elever som 

tillkommit Elever som bytt program 

Elever som blivit 

behöriga 

DID Jakobsberg 125 7 1 1 

Introduktion 125 7 1 1 

Yrkesintroduktion 71 4 1 1 

Programinriktat val 54 3 0 0 

DID Liljeholmen 268 24 12 9 

Introduktion 268 24 12 9 

Yrkesintroduktion 133 14 3 1 

Programinriktat val 135 10 9 8 

Totalsumma 393 31 13 10 
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dessa gick på IMV (där anställningsbarhet inte är målet). Av övriga var det 18 som bytt till en 

annan utbildning (introduktionsutbildning, Komvux eller liknande). En stor andel av eleverna, 

115 stycken, fullföljde sin utbildning enligt plan men utan att uppnå målet (behörighet eller 

anställningsbarhet). 38 elever avbröt utbildningen i förtid.  

 
IM-program    
Elever som lämnar skolenheten - orsak Programinriktat val Yrkesintroduktion Totalsumma 

DID Jakobsberg 22 42 64 

Behörig till nationellt program 1 1 2 

Etablerat sig på arbetsmarknaden 11 22 33 

Orsak saknas 1  1 

Studieavbrott, Övrigt 6 9 15 

Övergått till annan forts. utb. (t.ex. Komvux) 2 5 7 

Övergått till annat IM-program  1 5 6 

DID Liljeholmen 64 82 146 

Etablerat sig på arbetsmarknaden  1 1 

Fullföljt enligt ISP (övriga alt. ej tillämpliga) 53 62 115 

Orsak saknas 2  2 

Studieavbrott, Övrigt 7 16 23 

Övergått till annan forts. utb. (t.ex. Komvux) 1 1 2 

Övergått till annat IM-program  1 2 3 

Totalsumma 86 124 210 

 

 

● Resultat nationella prov (SV/EN/MA) 

 

Didaktus skolor redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg 

vilket används som en indikator på likvärdighet i betygssättning. På grund av pandemin har 

inga nationella prov genomförts läsåret 20/21. 

 

 

Värden 

Elevernas upplevelse av trygghet och arbetsro följs upp årligen i en koncerngemensam 

elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl påståendet stämmer överens med deras 

upplevelse och diagrammet visar andelen elever som angett svarsalternativ 7-10. 

 

 
 

 

 

Resultaten från den elevundersökningen som genomfördes i början av 2021 visar att  
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elevernas upplevelse av trygghet ökar för tredje året i rad och hamnar läsåret 20/21 på totalt 

75% för Didaktus skolor. Vi ser en positiv utveckling avseende att eleverna upplever att de 

tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, att de upplever att de får arbetsro i 

skolan och att personalen ingriper om någon blir illa behandlad. Att eleverna upplever att 

man behandlar varandra på ett bra sätt har ökat mest över tid – med 18 procentenheter från 

42% läsåret 18/19 till 60% läsåret 20/21. Men, trots positiv utveckling så är andelen elever som 

svarar 7-10 fortfarande låg överlag. Tittar vi på skolnivå avseende trygghet så skiljer det sig 

mellan enheterna. Här är spannet 72% till 80%. När det gäller huruvida man upplever att 

personalen ingriper om någon blir illa behandlad så är spannet 60% till 71%. 10 

procentenheters skillnad mellan skolorna är det även på påståendet att eleverna behandlar 

varandra på ett bra sätt, här är resultatet 55% respektive 65%.  

 

 
 

Andelen pojkar som svarar 7-10 på påståendet om trygghet ökar  läsåret 20/21 med 6 

procentenheter – från 71% läsåret 19/20 till 77% läsåret 2021. Motsvarande siffra för flickor är 

75% och det är samma nivå som i fjol. Det skiljer sig alltså inte nämnvärt åt mellan könen. 

Överlag så svarar en högre andel pojkar svarsalternativ 7-10 på frågorna kring trygghet och 

studiero förutom vad gäller påståendet kring att personalen på skolan ingriper om någon blir 

illa behandlad, läsåret 20/21 är resultatet för både flickor och pojkar 65%, jämfört med i fjol 

där 67% av flickorna svarade 7-10 respektive 60% av pojkarna. Störst skillnad mellan könen ser 

vi på påståendena Jag tycker det är en bra studiemiljö på min skola (ny fråga för läsåret 

20/21) samt Jag tycker eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt. Här skiljer 

det sig 8 procentenheter mellan flickor och pojkar och där flickorna ligger lägre i att ange 

svarsalternativ 7-10.  
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Utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Huvudmannens organisering för likvärdig undervisning 

Utbildningsdirektör, skolchef och kvalitets-och utvecklingsansvarig (KUA) har regelbundna 

ledningsmöten samt också analysseminarier fyra gånger om läsåret där det sker löpande 

uppföljning, utvärdering och dokumentation av verksamhetsplan och kvalitetsarbete, de 

gemensamma processerna och skolornas arbete och resultat. Beroende på process i 

årshjulet och när behov finns så deltar även en eller flera av övriga stödfunktioner som finns 

inom huvudmannens organisation. Utbildningsdirektör och skolchef har även regelbundna 

avstämningar med stödfunktioner kring verksamhetsaktuella frågor för att möta de behov 

som finns i verksamheterna. Vid några tillfällen under läsåret sker även ett möte där samtliga 

inom huvudmannens organisation deltar för att skapa insyn och samsyn kring samtliga 

processer inom hela organisationens årshjul.  

 

Varje månad har skolchef enskilda månadsavstämningar med rektorer kring verksamhetsnära 

och aktuella frågor, avstämning i processer och resultat. Vid ett par tillfällen per termin samlas 

rektorerna tillsammans med representanter från huvudmannens organisation. Dessutom 

organiserar skolchef och KUA att rektorerna ses regelbundet under läsåret (digitalt samt/eller 

fysiskt beroende på situation) med syfte att rektorer ska få möjlighet till erfarenhetsutbyte 

samt kollegialt lärande även tillsammans med andra huvudmän. 

 

Under året har vi från huvudmannens sida kontinuerligt, utifrån de processer som etablerats, 

följt upp det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Detta har skett genom avstämning av 

skolornas arbetsplaner, gemensamma uppföljningar av undervisningsplaner, enkäter, 

undervisningsutvärderingar och betygsprognoser.  

 

Ytterligare steg tagits för att skapa goda och tydliga rutiner för att öka och förbättra 

systematiken i kvalitetsarbetet. Bland annat finns ett årshjul i form av ett kalendarium där varje 

moment är klarlagt och samordnat med huvudmannens tidsschema. Huvudmannen har 

också tagit fram en gemensam struktur och modell samt analysstöd för det systematiska 

kvalitetsarbetet som innebär att kontinuerliga avstämningar med analys och utvärderingar 

görs både på enhets- och huvudmannanivå.  

 

Huvudmannen har också rutiner för att säkra att samma områden är fokus både för 

enheterna och på huvudmannanivå och det finns ett gemensamt sätt att ta vara på 

enheternas kvalitetsarbete som också inbegriper när och hur enheternas dokumentation av 

kvalitetsarbetet ska finnas som underlag för huvudmannens kvalitetsarbete.  

 

Genom att det finns en tydlig systematik och tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering 

och där dialoger och samtal förs på regelbunden basis på enhets- och huvudmannanivå 

samt mellan enhet och huvudman så möjliggör det ett löpande och långsiktigt utvecklings- 

och förbättringsarbete där behoven tydliggörs så att arbetet med att fördela resurser och 

organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar kan bli så träffsäker som möjligt så att 

de nationella målen kan uppfyllas.  
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Mönstret vi kan se är att det på skolorna finns en god systematik i kvalitetsarbetet, men att 

det kan behövas intensifieras något så att delaktigheten ökar än mer och att det blir ett 

levande arbete under året.  

  

För att öka likvärdigheten och stärka kvalitén i undervisningen har, förutom att ta fram 

gemensamma rutiner och en gemensam struktur samt arenor och dialogforum för det 

systematiska kvalitetsarbetet, en rad aktiviteter genomförts. 

 

Bland annat har genomförande av den så kallade PiL-utbildningen fortsatt för att säkerställa 

en god kvalitet i undervisningen. PiL är ett internt utbildningsprogram som riktar sig till 

yrkeslärare på gymnasiet som saknar formell behörighet. Under ett läsår lär de sig bland 

annat kursplanering, pedagogik, hur elevhälsan kan vara ett stöd i utbildningen, organisering 

av det arbetsplatsförlagda lärandet samt hur man motiverar elever att lära. Kurserna 

genomförs i moduler som varvas med praktiskt arbete, vilket gör att lärarna direkt använder 

sina nyvunna kunskaper i undervisningen med eleverna. 
 

Utbildningen i betyg och bedömning vid Karlstad Universitet har nu i stor mån genomförts på 

Didaktus skolor. Rektorerna menar att utbildningen bidragit till värdefulla diskussioner i 

kollegiet och att det i sin tur bidrar till att säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet på skolan. 

Då vi under två läsår inte kunnat jämföra våra satta betyg med de nationella proven blir 

nästa års jämförelse viktig i utvärderingen av denna insats. Däremot kan vi genom 

avstämningar med rektorer se att det bland lärare runtom på våra skolor finns en ökad 

samsyn kring bedömningsfrågor och betygsättning.  

 

Som ett led i att proaktivt och systematiskt kunna följa elevernas kunskapsutveckling och 

samverka kring anpassning och utveckling av undervisningen har ytterligare steg tagits i att 

ha en gemensam uppföljningsmodell som vi kallar Måluppfyllelsdokument (MUD). Didaktus 

skolor använder MUD sedan tidigare och under läsåret har det påbörjats en vidare utveckling 

av detta arbete för att vidare öka likvärdigheten och utveckla undervisningen.  

 

Ytterligare aktivitet för att stärka kvalitén i undervisningen och öka likvärdigheten är kursen 

Tillgänglig lärmiljö som omfattar tre filmer där skolöverläkare och specialpedagog delar med 

sig av perspektiv och konkreta exempel på hur man möjliggör en lärmiljö som passar alla. 

Hittills har 21 medarbetare på Didaktus gått kursen.  

 

Betygsprognosen som genomförs i november och mars ger också, tillsammans med övriga 

resultat, en god bild av undervisningens kvalitet och vilka behov av utveckling som finns för 

att bidra till likvärdighet mellan skolor, men också inom skolor.  

 

Likaså har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts kring bland annat kursplanering, 

introduktionsprogram, APL samt EHT-arbete utifrån enheternas lokala behov. Vidare har det 

digitala verktyget LoopMe introducerats på samtliga skolor för att bidra till en bättre och mer 

likvärdig undervisning inom APL.  

 

Samlad analys av kunskapsresultaten 

Totalt sett har examensandelen ökat på Didaktus skolor men resultatet är långt ifrån 

tillfredsställande – 69% jämfört med rikssnittet som ligger på 91%. Det är stor variation mellan 

skolorna – hela 31 procentenheters skillnad. Att det är betydande skillnad i resultaten mellan 

skolorna kan vi se genomgående vilket också tyder på vikten av att arbeta för ökad 

likvärdighet och behovsanpassade insatser.  
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På Didaktus Jakobsberg har examenandelen ökat från 76% till 82%. Här har även närvaron 

ökat och så även den genomsnittliga betygspoängen. Andelen F har minskat men ligger 

fortfarande på en för hög nivå, 20% läsåret 20/21 jämfört med 21% läsåret 19/20. Att elever ej 

når lägst betyget E i kurser som krävs för examen är fortsatt bekymmersamt. Det är dock 

glädjande att se att resultaten generellt rör sig i positiv riktning och vi kan konstatera att 

utvecklingsarbetet av skolans organisation, det systematiska kvalitetsarbetet, det 

närvarofrämjande arbetet och arbetet med undervisningens kvalité ger god effekt men att 

det behöver intensifieras ytterligare.  

 

På Didaktus Liljeholmen sjunker examensgraden, från 55% till 51% läsåret 20/21. Närvaron har 

försämrats och genomsnittlig betygspoäng har sjunkit. Detta är en klart negativ trend vilket 

medför att större satsningar behöver göras på denna skola. Vi ser att en betydande 

anledning till låga resultat är problematiken kring att avgångseleverna läsåret 20/21, liksom 

föregående läsår, bar på många F och streck. På Ekonomiprogrammet ser vi att 

examensandelen sjunkit från hela 77% till 27%. En starkt bidragande anledning och särskilt 

utmärkande för den låga examensandelen på Ekonomiprogrammet är att det var många 

elever som ej fick godkänt på gymnasiearbetet. Varför det blev så måste utredas vidare så 

att skolan säkerställer att det finns ett välfungerat arbete och goda förutsättningar för 

eleverna att nå ett godkänt betyg. Ekonomiprogrammet läsåret 20/21 bestod av en klass 

med stor andel pojkar, vilket också påverkar det faktum att pojkarna totalt sett nu har lägre 

examensandel än flickor på Didaktus Liljeholmen.  

 

Sammantaget på Didaktus skolor ser vi att andelen F i kritiska kurser som krävs för examen har 

en stor påverkan på examensgraden. Svenska, engelska och matematik är ett problematiskt 

ämne för många av våra elever. Det är något som också synliggörs i bland annat 

betygsprognoserna. Lokalt görs stödinsatser i form av extra undervisningstid, pluggstugor etc. 

För att tydligare få syn på vilka effekter dessa insatser faktiskt ger och i vilken mån de leder till 

ökad måluppfyllelsen är det mycket viktigt att skolorna på djupet utvärderar och analyserar 

dessa aktiviteter. Då vi inte ser den positiva utveckling vi förväntar oss finns det anledning att 

dra slutsatsen att de aktiviteter som görs måste intensifieras eller ändras. Vi ser därmed att 

arbetet med resultaten utifrån betygs- och examensprognoserna behöver stärkas. Förutom 

kurser som är kritiska för examen så behöver vi genomlysa alla kurser för att få fatt i vilka kurser 

som sticker ut mest negativt, där eleverna riskerar att ej nå lägst godkänt och förstå vad de 

beror på för att utifrån det sätta in adekvata insatser. 

 

Oroväckande är också andelen F som sätts på gymnasiearbetet. Vi ser också andra kurser 

som sticker ut negativt vilket kräver vidare analys. I vissa fall ser vi även att vissa lärare sätter 

en hög andel F samt streck varför vi vidare behöver säkerställa likvärdighet avseende 

bedömning och betygssättning.   

 

Viktigt i resonemanget kring utfallet av andelen F och så även GBP (genomsnittlig 

betygspoäng) är att en stor andel av eleverna på Didaktus skolor har låga antagningspoäng 

och många av dessa kämpar sedan med att i första hand nå godkända betyg i sina kurser.  

En betydande andel elever påbörjar ett introduktionsprogram och övergår till nationellt 

program sent under utbildningens gång. Det är en bidragande faktor till att man inte lyckas 

nå examen vilket återspeglar sig i examensandelen.  

 

Den socioekonomiska faktorn spelar också roll, Enligt Skolverkets statistik finns korrelation 

mellan elevers skolbakgrund, socioekonomiska förutsättningar, utländsk bakgrund och kön i 

relation till GBP och examensgrad. Med tanke på att eleverna med utländsk bakgrund på 

Didaktus skolor läsåret 20/21 är 83% och att andelen elever med föräldrar som har 
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eftergymnasial utbildning är 26% så är det rimligt att tro att detta också återspeglar sig i 

resultaten.  

 

Att andelen F är så hög handlar till stor del om att vi inte fullt ut lyckas nå elever med hög 

frånvaro samt att skolorna, under en lång period med pandemi, också har elever som haft 

svårigheter med studier på distans. Det är dock ännu svårt att fastslå exakt vilka effekter 

situationen med Covid-19 för med sig avseende våra elevers kunskapsutveckling och 

måluppfyllelse så därmed är vi försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser. Men vi 

kan konstatera att arbetet på skolorna, med stöd och hjälp från huvudman, kan och 

behöver utvecklas vidare i såväl det närvarofrämjande arbetet, arbetet med ledning och 

stimulans och med extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Arbetet med den 

proaktiva elevuppföljningen (MUD) är av yttersta vikt för att tidigt identifiera och sätta in den 

hjälp och det stöd eleverna behöver för att nå målen. Skillnaderna som finns mellan 

skolenheterna, mellan programmen och mellan könen är bekymmersamt utifrån att 

utbildningen ska vara likvärdig. Det krävs vidare analys avseende dessa skillnader för att 

undersöka vilka faktorer som påverkar och vilka kompensatoriska åtgärder och insatser som 

måste vidtas.   

 

 

Utvärdering av likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

 

Elevenkäten jan-2021 – andel elever som svarat 7-10 samt skillnaden mellan skolorna (lägst-

högst) 

Fråga Totalt Didaktus 
skolor 

Lägst Högst 

Jag är nöjd med undervisningen på 
min skola 

65%  62% 69% 

Jag tycker att det är bra studiemiljö 
på min skola 

51% 48% 55% 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i 

skolan 

55%  54% 57% 

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

65% 64% 66% 

 

Undervisningsutvärderingen vt-2021 

Fråga Totalt Didaktus 
skolor  

Lägst Högst 

Läraren ger bra information om hur 
det går för min i kursen 

64%  59% 67% 

Läraren varierar undervisningen och 
låter oss visa vad vi kan på flera olika 
sätt 

70%  64% 75% 

 

I elevenkäten från januari 2021 ser vi att elevernas nöjdhet med undervisningen ökar, från 

föregående läsår med 8 procentenheter till 65% vilket är glädjande – trots att det fortfarande 

är för lågt. Varför eleverna i högre grad anger att de är nöjda med undervisningen kan ha att 

göra med att eleverna tycker att det ändå har gått bra att bedriva undervisning via fjärr och 

att man har sett att lärare och personal arbetat hårt för att få det att fungera.  

 

När det gäller frågan om studiemiljö så är resultatet bekymmersamt lågt. Endast 51% av 

eleverna svarar 7-10 (påståendet var nytt för vt-21 varför vi ej kan jämföra med tidigare läsår). 

Här behöver vi också väga in vad eleverna menar med studiemiljö. Då eleverna varit hemma 

till stor del så behöver vi ta med i analysen att eleverna också syftar på hur studiemiljön har 

varit hemma. Trångboddhet, att flera familjemedlemmar har varit hemma på grund av 
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pandemin etc kan ha en negativ påverkan på hur eleverna svarar. Syftar eleverna på 

studiemiljön i skolan så ser vi ett fortsatt viktigt arbete med undersöka vad eleverna syftar på 

vad gäller studiemiljön, huruvida det gäller den fysiska eller den psykiska studiemiljön.  

 

Elevernas upplevelse av god arbetsro ökar för tredje läsåret i rad. 55% anger att de upplever 

att de kan få arbetsro. Långt ifrån tillfredsställande resultat men en ökning med 3 

procentenheter från vt-20 och hela 10 procentenheter jämfört med elevenkäten vt-19. Att 

eleverna i högre utsträckning under rådande pandemi anger att de kan få arbetsro i skolan 

kan ha att göra med dels färre elever i skolans lokaler under de tillfällen då undervisningen 

har varit fysiskt på plats i skolan, dels att det upplevs vara mer arbetsro hemma än vad det är 

i skolan. 

 

Andel elever som svarar 7-10 på påståendet om möjligheterna till hjälp och stöd ligger på 

65%. Även den är ny vt-21 varför det ej går att jämföra resultatet med föregående år. 

Bakgrunden till detta resultat ser vi till stor del handlar om svårigheterna att under pandemin 

få den hjälp och det stöd som eleven är i behov av.  

 

Resultat utifrån undervisningsutvärderingen som genomfördes vt-21 visar på en något negativ 

trend jämfört med ht-20. På påståendet Läraren varierar undervisningen och låter oss visa 

vad vi kan på flera olika sätt så ser vi att andelen elever som svarar 7-10 har sänkts något och 

landar vt-21 på 70%, vilket kan förklaras med att den digitala undervisningen har utmaningar 

vad gäller att få till variation och olika sätt för eleverna att visa sina kunskaper. En negativ 

utveckling ser vi också vad gäller lärarens information till eleverna om hur det går i kursen. 

Även här, med tanke på pandemin och att eleverna har varit hemma i hög utsträckning, så 

ser vi ett utvecklingsområde vad gäller att ge kontinuerlig och tydlig återkoppling till 

eleverna. Är man på plats i skolan kan denna återkoppling ske mer naturligt. Här ser 

huvudmannen ett behov av att utveckla den formativa bedömningen och återkopplingen till 

eleverna, både den muntliga men också den skriftliga så att alla elever tydligare kan följa sin 

kunskapsutveckling.  

 

Det ökade totalresultatet på elevenkäten kan ha att göra med att de som svarat på enkäten 

tänkt generellt, det vill säga att man svarar efter hur väl man tycker att skolan klarat sitt 

uppdrag trots pandemin. Är man nöjd så kan det ha att göra med att man är nöjd med att 

det ändå har gått bra att bedriva undervisning via fjärr, att man sett att lärare och annan 

personal på skolorna har arbetat hårt för att få det att fungera. Är man inte nöjd så är det 

troligtvis tvärtom, att det finns ett missnöje över situationen i stort och att man saknar sin skola. 

Det kan också naturligtvis bero på att man som elev inte är nöjd med skolans organisering, 

att man inte lyckas motivera sig eller ha disciplin under tiden för studier via fjärr. 

 

Vi har verkat och verkar fortfarande under en mycket speciell tid där det är svår att se 

effekterna av Covid-19 men vi får ändå anta att rådande omständigheter påverkar 

elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen vilket också avspeglar sig i 

resultaten. Det är stora skillnader mellan skolenheterna där ena skolan lyckas bättre än den 

andra.  

 

Skolorna arbetar hårt med att nå alla elever och öka måluppfyllelsen. Det krävs en 

långsiktighet och en uthållighet i det arbete som pågår. Med tanke på hur resultaten ser ut så 

kan vi ännu inte se den effekt som vi önskat oss. Dock ser vi en rörelse i rätt riktning avseende 

skolornas förmåga att analysera sina resultat så att de framgent ska bli mer träffsäkra i vilka 

insatser och aktiviteter de ska genomföra i syfte att öka kunskapsresultaten och 

måluppfyllelsen.  



30 
 

 

Att yrkeslärare som saknar formell behörighet genomgår PiL är en viktig faktor som bidrar till 

ökad kvalité i undervisningen och utvärderingar visar att denna utbildning är mkt uppskattad 

och att man som deltagare får med sig nyvunna kunskaper som direkt kan omsättas 

praktiken och i undervisningen med eleverna. Vidare har skolorna inom Didaktus minst en 

förstelärare som driver utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med och på rektors 

uppdrag. Förstelärare samlas regelbundet under läsåret under ledning av huvudman.  

 

Utbildningen i betyg och bedömning är ytterligare en viktig del. Rektorerna menar att 

utbildningen bidragit till värdefulla diskussioner i kollegiet och att det i sin tur bidrar till att 

säkerställa rättssäkerhet och likvärdighet på skolan. Då vi under två läsår inte kunnat jämföra 

våra satta betyg med de nationella proven blir nästa års jämförelse viktig i utvärderingen av 

denna insats. Däremot kan vi genom avstämningar med rektorer se att det bland lärare finns 

en ökad samsyn kring bedömningsfrågor och betygsättning.  

 

Som ett led i att proaktivt och systematiskt kunna följa elevernas kunskapsutveckling och 

samverka kring anpassning och utveckling av undervisningen bedömer huvudman att 

skolornas användande av Måluppfyllelsdokument (MUD) ökar det kollegiala lärandet och 

den kollegiala samverkan kring elevernas kunskapsutveckling och att skolorna snabbare och 

mer effektivt fångar upp elever i behov av stöd. Vi tror att de ytterligare steg som nu tas för 

att utveckla arbetet vidare kommer att visa på stor effekt för våra elevers resultat.  

 

Att det närvarofrämjande arbetet alltid finns på huvudmannens och skolenheternas agenda 

ser vi på totalen ger effekt men olika arbetssätt mellan skolorna har en påverkan, varför det 

även inom detta område är viktigt att arbeta för ökad likvärdighet.  

 

Ytterligare aktivitet för att stärka kvalitén i undervisningen och öka likvärdigheten är kursen 

Tillgänglig lärmiljö som omfattar tre filmer där skolöverläkare och specialpedagog delar med 

sig av perspektiv och konkreta exempel på hur man möjliggör en lärmiljö som passar alla.  

Kopplat till kursen Tillgänglig lärmiljö skickades en enkät ut till deltagarna. Resultaten visar att 

man till relativt stor del bedömer att utbildningen haft nytta för arbetet med extra 

anpassningar till enskilda elever samt med arbetet med ledning och stimulans på gruppnivå. 

Svaranden anger också i hög grad att man på sin skola har diskuterat utbildningens 

reflektionsfrågor tillsammans. Avseende vilka effekter kursen haft svarar deltagarna att det 

bland annat har lett till ökad diskussion bland kollegor hur man arbetar med elever med NPF 

och hur man gör lärmiljön tillgänglig för alla samt att man har gjort förändringar i hur 

undervisningen planeras och genomförs.  

 

Två gånger per år genomför skolorna en undervisningsutvärdering som ger ett gott underlag 

kring hur eleverna uppfattar undervisningen och vilka delar av undervisningen som särskilt 

behöver uppmärksammas och utvecklas vidare. Skolorna arbetar aktivt med att utveckla 

undervisningen där även lektionsasukultationer etc är en viktig del  

 

Betygsprognosen som genomförs i november och mars ger också, tillsammans med övriga 

resultat, en god bild av undervisningens kvalitet och vilka behov av utveckling som finns för 

att bidra till likvärdighet mellan skolor, men också inom skolor.  

 

Likaså har flera kompetensutvecklingsinsatser genomförts kring bland annat kursplanering, 

introduktionsprogram, APL samt EHT-arbete utifrån enheternas lokala behov. Vidare har det 

digitala verktyget LoopMe introducerats på båda skolorna för att bidra till en bättre och mer 

likvärdig undervisning inom APL.  
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Slutsatser och arbetet framåt 

Vi behöver från huvudmannens sida inför kommande läsår fokusera på att fortsätta att 

förbättra resultaten där vi identifierat svagheter i den totala måluppfyllelsen.  Då det sätts en 

hög andel F och även streck så behöver vi fortsätta att utveckla likvärdigheten kring 

bedömning och betygssättning under kommande läsår ur ett långsiktigt perspektiv.  

 

Vidare behöver vi se hur vi kan använda våra proaktiva processer, så som den proaktiva 

elevuppföljningen MUD, samt betygsprognoser, examensprognoser och 

undervisningsutvärderingar på ett ännu mer effektivt sätt för att kunna sätta in ännu mer 

träffsäkra åtgärder samt vid behov omfördela resurser. Huvudmannens ansvar under 

kommande läsår blir att följa skolornas arbete kring att utjämna könsskillnader.  

 

Samordning av det kollegiala lärandet, att ytterligare utveckla det systematiska 

kvalitetetsarbetet och försäkra oss om att vi kontinuerligt och regelbundet under läsårets 

gång gör djupdykningar i vår organisation och våra verksamheter ser vi ska leda till att vi 

tydligare får syn på både svagheter och styrkor så att vi kan agera än mer kompensatoriskt 

och träffsäkert utifrån våra elevers behov.  

 

Vi behöver dessutom ta ytterligare kliv framåt för att öka elevernas nöjdhet med 

undervisningen, att skapa god studiemiljö och arbetsro, att eleverna upplever att de får hjälp 

och stöd samt återkoppling på hur det går för dem i kurserna och i sin kunskapsutveckling.  

 

Slutligen kan vi konstatera att efter en lång period av pandemi gjort att vissa rutiner och 

processer försvagats och inte kunnat genomföras med önskad kvalitet. Att ta ett samlat 

grepp kring detta är av stor vikt under kommande läsår för att säkerställa en god utbildning 

av hög kvalitet där alla elever kan lyckas.  

 

Vår ambition är att utöka det mer skolnära stödet till skolor som har behov av det. Likaså att 

fortsätta vår breda satsning på förbättrade förutsättningar till rektorerna med hjälp av 

systemstöd, kompetensutveckling, handledning samt möjligheter till nätverkande. Ambitionen 

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

Introduktionsprogram 

Huvudmannens organisering av introduktionsprogrammen 

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

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

förutsättningarna på de olika skolenheterna och därmed även upplägget för utbildningarna 

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

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

intention med utbildningarna för respektive skolenhet och även förtydligat elevens väg 

genom utbildningen, uppföljning och möjligheter till fortsatt utbildning efter genomfört 

introduktionsprogram. Framtagandet av de nya utbildningsplanerna genomfördes i samband 

med en kompetensutvecklingsinsats kring bland annat introduktionsutbildningarnas mål, 

längd och innehåll samt studieplan och betygsdokument på introduktionsprogram.  

 

Förutom utbildningsplanerna har huvudmannen också gemensamma rutiner för löpande 

proaktiv uppföljning av elevernas måluppfyllelse i form av MUD och betygsprognoser. Dessa 

rutiner är inte specifika för introduktionsprogrammens elever utan beskrivs under 
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”Undervisning” ovan. Därtill ombeds rektor några gånger årligen redovisa för Skolchef hur 

många elever de har på respektive program, vilken deras målsättning är och samtidigt ge en 

prognos över hur många av eleverna som bedöms kunna nå målet inom avsatt tid. Vi för 

dessutom löpande statistik över elevernas förflyttning inom skolenheterna, till exempel hur 

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

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

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

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

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

samband med utskrivning och sammanställs av huvudmannen årligen. 

 

Huvudmannens insatser för ökad likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

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

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

på introduktionsprogram. Förutom de kompetensutvecklingsinsatser som redan nämnts så 

handlar det framförallt om dialog mellan Skolchef, KUA och rektor i samband med 

uppföljning av introduktionsutbildningarna, främst i samband med de prognoser och de 

analysseminarium som beskrivs ovan. Dialogerna utgår från det underlag som sammanställts 

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

framkommer under dialogen kan också mindre lokala insatser genomföras på skolnivå. 

 

Samlad analys av kunskapsresultaten 

De övergripande resultaten av våra introduktionsutbildningar sammanställs dels ur vår interna 

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

mellan dessa är något olika, vilket gör att de är svåra att slå samman till en helhet, men de 

ger oss ändå en relativt god bild av vad som händer med våra elever under deras tid hos oss. 

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

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

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

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

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

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

under den kortare perioden. 

 

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

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

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

så snart som möjligt ska bli behörig till ett nationellt program. Av de ca 200 elever som sep-juni 

var inskrivna på ett IMV-program på Didaktus så uppnådde 8 stycken behörighet under året 

och övergick till ett nationellt program hos oss. Av det 80-tal IMV-elever som lämnade 

skolenheterna juli-juni var det endast ytterligare en elev som uppnått behörighet. Vi vet att 

det ofta tar mer än ett läsår för eleverna att uppnå behörighet, särskilt om de saknar betyg i 

engelska och inte har läst engelska i så många år innan de kommer till våra skolor, men vi 

kan samtidigt inte vara nöjda med att så många elever lämnar våra IMV-utbildningar utan 

att ha uppnått sitt mål.  

 

På Yrkesintroduktion (IMY), där drygt 220 elever gick under sep-juni, blev två behöriga under 

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

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

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

genomförd utbildning. Av de drygt 120 IMY-elever som lämnade skolorna juli-juni var det ett 
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tjugotal som fått ett jobb. Även ett tiotal av eleverna på IMV gick ut i arbete. På den 

utbildningen är det förvisso inte målet, men det kan givetvis ändå vara en positiv utveckling 

för många av de aktuella eleverna.  

 

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

uppnått vare sig behörighet eller en anställning. Drygt 10 elever på IMV och 25 elever på IMY 

avbröt sina utbildningar i förtid och ytterligare ca 50 elever på IMV och ca 60 på IMY fullföljde 

sin utbildning utan att nå målet. Ett fåtal elever bytte till ett annat introduktionsprogram på en 

annan skola och några övergick också till Komvux eller andra utbildningar.  

 

 

Utvärdering av likvärdighet och kvalitet i undervisningen 

Det vi kan se överlag av våra uppföljningar är alltså att ganska många av våra 

introduktionselever förvisso går klart utbildningen enligt sin studieplan, men att alldeles för 

många fullföljer utan att nå sina mål. Framförallt är det relativt få elever som uppnår 

behörighet till ett nationellt program. Det skulle kunna vara så att en del elever flyttats från 

introduktionsprogram till nationella program under den period då vi saknar statistik över 

programbyten (från mitten av juni till sista augusti 2021), men även om så är fallet så vet vi av 

ovanstående statistik att vi behöver bli bättre på att leda våra elever hela vägen in i mål.  

 

Att många elever inte uppnår målet för utbildningen kan givetvis bero på flera olika saker. 

Det kan bero på antal undervisningstimmar i grundskoleämnen som eleverna erbjuds, på 

undervisningens kvalitet, på den studie- och yrkesvägledning eleverna erbjuds eller på att för 

få elever som skulle behöva studiehandledning på modersmålet får det. Det kan emellertid 

också vara så att elevernas förkunskaper i utgångsläget är sådana att det blir svårt för dem 

att uppnå målen inom den tidsram som ges, till exempel om de saknar väldigt många 

grundskolebetyg när de börjar eller om kunskaperna i enstaka ämnen är väldigt begränsade. 

Vi vet också att elevers möjligheter till måluppfyllelse under utbildningen går hand i hand 

med närvaron i skolan och att kopplingar alltså kan finnas till elevernas frånvarostatistik.  

 

Vi ser utifrån ovan att vi behöva ha bättre underlag för att följa upp och utvärdera våra 

introduktionsutbildningar, dels löpande under året, dels efter läsårets slut. Det underlag som vi 

har idag ger oss inte fullgod insikt i hur det går för eleverna på introduktionsprogrammen och 

säger oss också mycket lite om varför det ser ut som det gör. Kort sagt behöver vi som 

huvudman, liksom andra huvudmän nationellt, se över hur utbildningarna följs upp och 

utvärderas för att vi på ett mer effektivt sätt ska kunna genomföra målinriktade 

utvecklingsåtgärder. 

 

Slutsatser och arbetet framåt 

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

inför läsåret 20/21. Vi kommer att utarbeta en gemensam strategi för 

introduktionsprogrammen, inklusive stöd- och kontrollåtgärder avseende utbildningarnas 

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

särskilt ansvar för introduktionsprogrammen kommer att anställas på huvudmannanivå. Hen 

kommer dels att ansvara för kompetensutvecklingsinsatser, handledning och framtagande 

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

introduktionsutbildningarna. Bland annat kommer den tidigare statistik som huvudmannen 

varit beroende av för utvärderingen ersättas av en sammanställning av elevernas 

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

underlag.  
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Arbetsplatsförlagt lärande  

Huvudmannens arbete för kvalitet och likvärdighet i det arbetsplatsförlagda arbetet 

Sedan ett par år arbetar Didaktus skolor på flera sätt för att digitalisera arbetet med det 

arbetsplatsförlagda lärandet och därmed skapa förutsättningar för ökad kvalitet och 

likvärdighet. Ett exempel är arbetet med appen LoopMe, vars syfte är att underlätta 

kommunikationen mellan lärare, elev och handledare under APL. Implementeringen av 

arbetet och LoopMe har fortsatt under läsåret och drar igång fullt ut läsåret 21/22. 

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

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

APL i den omfattning som de har rätt till. Som ett stöd i skolornas arbete med APL har vi också 

tagit fram ett självskattningsmaterial där de kan utvärdera sitt arbete och få syn på inom vilka 

områden de behöver bli bättre. Det inbegriper områden som kvalitetssäkring av APL-platser, 

tillgång till kvalificerade handledare, kommunikation skola – företag, trepartssamtal samt 

uppföljning och samverkan med branscherna.  

 

Samlad analys av det arbetsplatsförlagda lärandet 

Organisationen på skolorna gällande APL-arbetet, inte minst arbetet med anskaffning av 

platser, har utvecklats mycket de senaste åren på båda skolenheterna. Didaktus Jakobsberg 

är också med i VO-college vilket garanterar APL-platser med kvalitet. Vidare har samverkan 

med grundskolor inom AcadeMedia inneburit att vi inom Barn- och Fritidsprogrammet säkrat 

upp fler APL-platser med hög kvalitet. Satsningen på en APL-samordnare på Didaktus 

Liljeholmen har slagit väl ut, vilket vi bland annat ser i antal APL-platser och att de är mer 

kvalitativa. Den gemensamma kunskapen och kompetensen kring uppdraget har höjts och 

gemensamma strategier för APL-arbetet finns i högre mån än tidigare. Dock ser 

huvudmannen behov av ett fortsatt arbete med att utveckla och öka kompetensen. Även 

implementeringen av gemensamma strategier behöver fortgå. Vi behöver också utveckla 

och systematisera arbetet med att förbereda elever och handledare inför APL-perioderna. 

Vidare krävs ett omtag avseende uppföljningen av elevernas utveckling under APL. Även 

dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling under APL behöver förbättras ytterligare 

och utvecklas vidare. Det råder fortfarande problematik att få ut alla elever på APL och inte 

minst har situationen med Covid-19 starkt präglat detta.   

 

Uppföljningar av skolornas APL-arbete visar att skolorna överlag lyckas att ge eleverna den 

APL de har rätt till enligt författningarna. Det finns emellertid utmaningar vad gäller att 

undvika att eleverna skickas tillbaka till skolan av företagets anställda. Exempel finns också på 

att elevers möjligheter till måluppfyllelse och examen försvåras av problem relaterade till APL.  

Uppföljningar visar också att skolorna jobbar på olika sätt när det gäller riskbedömning, 

förläggning av kursmål till APL, besök på elevernas APL-platser samt uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling under APL. Här finns utrymme för att i högre grad dela erfarenheter och 

strategier, utveckla gemensamma och kvalitetssäkrade arbetssätt samt underlätta 

dokumentationen.  

 

När det gäller APL och praktik för skolornas introduktionsprogram finns utrymme för utveckling 

både vad gäller kunskap, strategier och anpassning efter elevers behov. Slutligen är det flera 

skolor som trots stora ansträngningar misslyckats med att upprätta lokala programråd för 

samtliga yrkesprogram. 

 

Slutsatser och arbetet framåt 

De senaste årens positiva utveckling med APL, både gällande kvalitativa APL-platser samt 

arbetet i övrigt med APL behöver huvudman säkerställa att det fortgår. Fortsatt  
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implementering och arbete med LoopMe är en del där huvudman bistår i fortsatt 

utvecklingsarbete. Detta sker bland annat med hjälp av utbildade support-personer och 

behovsanpassat stöd för planering och genomförande av APL kommer att erbjudas. Skolchef  

följer upp arbetet med APL vid månadsuppföljning med rektor för att säkerställa att 

utvecklingen fortsatt går i positiv riktning. 

 

Trygghet  

Arbetet mot kränkande behandling 

Rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling. 

Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av 

kränkning på skolan ska kontakta en medarbetare på skolan som eleven har förtroende för. 

Den ur personalen som tar emot elevens berättelse eller uppmärksammar kränkningar på 

annat sätt är ansvariga och skyldiga att anmäla detta till rektor. I varje situation där 

kränkningar förekommit på skolenheten är det rektors ansvar och skyldighet att göra en 

anmälan till huvudmannen. Denna anmälan ska innehålla utförlig information om händelsen, 

vilka som varit inblandade, när det inträffade och när anmälan togs emot. Utifrån denna 

information gör huvudmannen tillsammans med rektor en utredning kring de aktuella 

kränkningarna/trakasserierna för att identifiera vilken typ av kränkningar som förekommit. 

Samtliga utredningar görs av kvalitetsorganisationens skoljurister. Utifrån vad varje utredning 

visar ansvarar sedan skolchef för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra 

förekomsten av kränkande behandling i framtiden. Samtliga utredningar dokumenteras och 

sammanställs för att ligga till grund för den kartläggning som både huvudmannen och de 

enskilda skolenheterna gör inför upprättandet av skolornas planer mot kränkande behandling 

 

Vi kan konstatera att det har inkommit fyra anmälningar av kränkande behandling vid en av 

våra skolenheter inom Didaktus - Didaktus Liljeholmen under läsåret 20/21. I tre av ärendena 

har kränkning ej kunnat visas och i ett av ärendena har kränkning konstaterats.  

 

 

Utvärdering av hur väl rutinerna efterlevs på skolorna  

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

gäller när kränkningar sker. I årets likabehandlings- och värdegrundskartläggning som 

genomfördes ht-2020 angav 85% att de vet vem/vilka de ska kontakta om man själv eller 

någon annan blir illa behandlad, vilket är en försämring med 3 procentenheter jämfört med 

höstterminen 2019. På frågan om eleven tror att skolan tar tag i situationen om man får reda 

på om någon blir illa behandlad så svarade 78% av eleverna ja höstterminen 2020 jämfört 

med 76% höstterminen 2019, en liten ökning således. Vidare, på frågan om eleven vet vad 

skolan gör för att ingen ska bli illa behandlad så ansåg 65% av eleverna att de visste det 

höstterminen 2020, jämfört med 66% höstterminen 2019. Det är därmed ingen markant rörelse 

i resultaten över tid och inte heller mellan skolorna. 

 

Huvudman har under läsåret 20/21 på våra rektorsmöten regelbundet haft området uppe för 

diskussion, vid tillfälle har även skoljurist varit inbjuden för att utbilda samt svara på frågor. Vår 

bedömning är att detta har ökat kompetensen hos våra rektorer och att det också har spridit 

sig ut till medarbetarna på skolorna men med tanke på antalet anmälningar och att det 

bara inkommit från en av skolorna så finns det utrymme för förbättringar.  

 

Slutsatser och arbetet framåt 
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Sammanfattningsvis kan vi se att rutinerna måste befästas ytterligare. Rutiner för arbetet mot 

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

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

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

som gäller när någon blir kränkt.  

 

 

Trygghet  

Huvudmannens arbete för ökad trygghet  

Under höstterminen varje läsår genomförs, i regi av huvudmannen, en likabehandlings- och 

värdegrundskartläggning, vilken syftar dels till att ge underlag till skolornas plan mot 

diskriminering och kränkande behandling, dels till att utgöra underlag för huvudmannens 

uppföljning av hur väl rutinerna för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande 

behandling efterlevs på skolorna.  

 

Förutom enkäten ingår annan tillgänglig information i kartläggningen, till exempel inkomna 

anmälningar och klagomål samt sådan övergripande kunskap om skolans psykosociala miljö 

som inhämtas genom bland annat hälsosamtal och utredningar. Utifrån resultatet identifierar 

huvudmannen vilka behov skolorna har, både generellt men också lokalt.  

 

På rektorsmöten sker kontinuerlig uppföljning av de kränkningsanmälningar och klagomål 

som inkommer till huvudman och diskussioner förs i rektorsgruppen där skolorna delar med sig 

av pågående arbete för ökad trygghet. 

 

Under läsåret har också arbetet med att implementera den gemensamma värdegrunden 

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

genom att ledorden Ambition, Kraft och Glöd på olika sätt synliggjorts på skolorna och bildat 

utgångspunkt för värdegrundsarbetet.  Ambitionen från huvudmannens sida har varit att 

stötta skolorna med förslag på konkreta handlingar att genomföra tillsammans med eleverna 

för att föra upp värdegrunden på dagordningen. På vår interna webbplats har en 

aktivitetstidslinje publicerats med förslag på hur skolorna kan involvera elever och personal 

att gå från ord till handling kring Ambition, Kraft och Glöd.  

 

Då detta år också har präglats starkt av pandemin och en stor del av undervisningen skett 

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

trygghet.  

 

 

Samlad analys av trygghetsresultaten 

 

Elevenkäten jan-2021 – andel elever som svarat 7-10 samt skillnaden mellan skolorna (lägst-

högst) 

Fråga Totalt Didaktus 
skolor  

Lägst Högst 

Jag känner mig trygg i skolan 75%  72% 80% 

Personalen på min skola 
ingriper om någon blir illa 
behandlad 

65%  60% 71% 

Jag tycker eleverna på min 60% 55% 65% 
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skola behandlar varandra på 
ett bra sätt 

 

Tryggheten har succesivt ökat på Didaktus skolor de senaste tre läsåren. I elevenkäten som 

genomfördes vt-2021 angav 75% att de känner sig trygga i skolan, en ökning med två 

procentenheter från jan -2020 och en ökning med 13 procentenheter två år tillbaka i tiden 

(jan-2019). Vi kan se att det finns skillnader mellan skolorna när det gäller trygghet – här är det 

jan-2021 ett spann mellan 72% och 80%. Likaså kan vi se en viss skillnad mellan hur pojkar och 

flickor upplever tryggheten på skolorna. En högre andel pojkar än flickor anger att de känner 

sig trygga i skolan 77% jämfört med 75%. Det är alltså en skillnad mot i fjol då högre andel 

flickor angav att de var trygga 75% jämfört med 71% av pojkarna.  

 

En högre andel, 65%, tycker nu också att personalen ingriper om någon blir illa behandlad, 

det är en liten ökning från i fjol och en ganska stor skillnad mot hur resultatet såg ut jan-2019. 

Även här ser vi skillnad mellan skolorna där den ena hamnar på 60% och den andra på 71%. 

Det är ingen skillnad mellan könen avseende i vilken mån de tycker att personalen ingriper 

om någon blir illa behandlad – här svarar 65% av flickor och pojkar 7-10. 

 

Att eleverna anger att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt har utvecklats 

mycket under de tre senaste läsåren. Jan-2021 svarar 60% att de anser det, jämfört med 52% 

och 42% de två senaste läsåren. Även här skillnad mellan skolenheterna med 10 

procentenheter. Vi ser också att pojkarna i högre grad tycker att eleverna behandlar 

varandra på ett bra sätt 65% jämfört med 57% av flickorna.  

 

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

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

lokalerna samt hur strukturerat och systematiserat värdegrundsarbetet bedrivs. Det är 

huvudmannens ansvar att ge skolorna förutsättningar att skapa trygghet på skolan och vi 

behöver i ännu högre grad se över resursfördelning och säkerställa att stödet till skolorna blir 

behovsanpassat. Vårt arbete med att stärka rektors pedagogiska ledarskap och ge 

förutsättningar för ett förbättrat elevhälsoarbete har dock gett resultat då elevernas 

upplevelse av trygghet har förbättrats de tre senaste åren. Samtidigt kan vi aldrig vara nöjda 

med att det är så stora skillnader mellan skolorna. Vårt arbete med att öka likvärdigheten 

mellan skolorna kommer därför att fortsätta oförtrutet, framför allt genom en mer aktiv 

resursfördelning enligt ovan och ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete där 

behovsanpassat stöd till enskilda skolor är en viktig del.     

 

 

Slutsatser och arbetet framåt 

Under läsåret har arbetet med att implementera den gemensamma värdegrunden fortsatt. I 

år har vi sett en ökad medvetenhet hos rektorer, personal och elever bland annat genom att 

ledorden Ambition, Kraft och Glöd på olika sätt synliggjorts på skolorna och bildat 

utgångspunkt för värdegrundsarbetet.  Ambitionen från huvudmannens sida har varit att 

stötta skolorna med förslag på konkreta handlingar att genomföra tillsammans med eleverna 

för att föra upp värdegrunden på dagordningen. På vår interna webbplats har en 

aktivitetstidslinje publicerats med förslag på hur skolorna kan involvera elever och personal 

att gå från ord till handling kring Ambition, Kraft och Glöd.  

 

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

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

och trygghet. Men även vår satsning på förbättrade lokaler och att många skolor har 
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förhållandevis få elever och små undervisningsgrupper har troligen också haft en positiv 

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

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

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

undervisningen, förbättrade förutsättningar för elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande arbete samt en satsning på bättre lokaler. 

 

Resultaten visar att vi är på rätt väg och att den positiva utveckling som påbörjats fortsätter.  

Samtidigt finns det mellan skolorna och skillnader mellan könen vilket gör att vi behöver 

fortsätta arbeta för att alla elever ska få tillgång till en trygg skola där de utvecklas och trivs.  

 

När det gäller trygghet finns en stor medvetenhet om vikten av ett förebyggande och 

främjande arbete, att hela skolan involveras och att det finns en organisation både för att 

fånga upp risker och för att agera när så krävs. Elevernas delaktighet i arbetet är självklar – 

det är deras erfarenheter och upplevelser det handlar om. 

 

Vi kan konstatera att skolorna arbetar intensivt med att motverka kränkande behandling, 

med värdegrundsarbete, att efterleva gemensamma rutiner och att få eleverna att trivas. 

Det vi däremot kan se är ett vi behöver arbeta med en ökad samsyn kring vad en kränkning 

är och hur man som lärare eller annan personal bör reagera och agera. 

 

Vi behöver också stötta skolorna i det vardagliga arbetet där vi ser att hårt språkbruk och 

hårdare klimat påverkar tryggheten.  
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Elevhälsa, stöd och tidiga stödinsatser 

Särskilt stöd 

Huvudmannens arbete för att säkerställa att elevernas rätt till stöd tas tillvara  

Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- 

eller organisationsnivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För 

detta används framförallt två verktyg, betygsprognoser och examensprognoser. Samtliga 

skolor sätter under månadsskiftet november/december och i månadsskiftet februari/mars 

betygsprognoser i samtliga kurser. Dessa sammanställs av huvudmannen och analyseras 

sedan tillsammans med rektorerna i samband med nästkommande rektorsmöte. Rektorerna 

får också ut ett underlag för diskussion och analys tillsammans med personalen på sin enhet. 

 

I samband med sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida 

diskussioner med de skolor där andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje 

rektor ansvarar därefter för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 

undervisningen utformas så att samtliga elever, i enlighet med kraven i författningarna, når 

utbildningens mål. 

 

Förutom de av huvudmannen framtagna betygsprognoserna arbetar varje skola med MUD 

som görs frekvent på skolorna där lärare, mentorer och elevhälsa samarbetar för att skapa 

förutsättningar för att elevernas rätt till stöd ska tas tillvara.  

 

I arbetet med att säkerställa att elevernas rätt till stöd tas tillvara har huvudmannen 

genomfört en rad insatser under läsåret 20/21. Dessa insatser inbegriper bland annat en 

granskning av skolornas arbete med utredning och dokumentation, ärendegång och 

ansvarsfördelning. Utifrån vad granskningen visade beslutade huvudmannen om 

kompetensutvecklande insatser där det ingick att ge stöd i hur elevhälsan kan organiseras, 

tydliggörande av elevernas rätt till stöd, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet samt 

framtagande av en gemensam blankettstruktur för arbetet med utredning och 

åtgärdsprogram – baserade på Skolverkets mallar. Presentationsmaterial och blankettstöd 

har gjort tillgängligt för alla medarbetare på den interna webben, PGO-webben.  

 

Studiehandledning på modersmålet är en speciell form av särskilt stöd. Läsåret19/20 tog 

huvudmannen fram ett kartläggningsmaterial som skolorna kan använda för att utvärdera 

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

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

det särskilda stöd som de behöver.  

 

Båda skolorna inom Didaktus har relativt nyligen genomgått tillsyn av Skolinspektionen varav 

båda enheterna fick brister i extra anpassningar och särskilt stöd. Arbetssätten har förändrats 

och utvecklats för att tillförsäkra att eleverna får den hjälp och det stöd som behövs för att nå 

utbildningens mål. 

 

Samlad analys av arbetet med att säkerställa att elevers rätt till särskilt stöd tas tillvara  

Vi kan se att kompetensutvecklingen kring elevhälsan och studiehandledning på 

modersmålet gett resultat men vi ser givetvis ett behov av att utveckla detta arbete vidare. 

Rektorer och personal har bättre rutiner kring arbetet med särskilt stöd och arbetet med extra 

anpassningar men det krävs ytterligare steg framåt för att säkerställa att alla elever i behov 

av stöd får det så att de når utbildningens mål. Kunskapen om studiehandledning som 

stödform har också blivit bättre, även om det fortfarande finns utmaningar. Många elever 
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tackar till exempel nej till studiehandledning då de inte förstår stödformen utan tycker att det 

känns stigmatiserande. Skolorna försöker då arbeta kompensatoriskt med flerspråkiga lärare 

och ett språkutvecklande arbetssätt.   

 

Slutsatser och arbetet framåt  

Det finns idag en större kunskap kring arbetet med särskilt stöd och hur samverkan ska ske på 

ett så bra sätt som möjligt. Rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd bedöms 

fungera bättre men vi ser att det är nödvändigt att följa detta arbete noggrant så att 

huvudman skyndsamt kan fånga upp om någon skola har behov av stöd och hjälp i detta 

arbete. Arbetet med MUD är en del i denna uppföljning, likväl som uppföljningen av skolornas 

dokumentation, dvs. utredningar, åtgärdsprogram etc. Dessutom behöver vi fortsätta arbeta 

för att elever ska ges tillgång till studiehandledning på modersmålet. En utmaning här är att 

eleverna ska förstå fördelen med stödformen och vilja ta emot stödet. 

 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Huvudmannens arbete för att säkerställa tillgång till elevhälsans lagstadgade kompetenser 

Varje rektor ansvarar (enligt delegationsordning) för att säkerställa tillgången till elevhälsans 

samtliga lagstadgade kompetenser (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och 

specialpedagogisk kompetens) samt att tjänsternas omfattning motsvarar skolenhetens och 

elevernas behov. Huvudmannen har regelbundet via skolcheferna följt upp tillgången till 

elevhälsans lagstadgade kompetenser och bistått rektor i de fall vakanser eller behov av 

justeringar har uppstått. Läsåret 20/21 hade alla Didaktus skolor tillgång till samtliga 

lagstadgade kompetenser.  

 

Huvudmannens arbete för att säkerställa att elevhälsan arbetar förebyggande och 

främjande  

Didaktus skolor har efter tillsyn av Skolinspektionen och i enlighet med beslut, stärkt 

elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Utifrån vad skolorna har identifierar, bland 

annat utifrån likabehandlings- och värdegrundskartläggningen, görs en plan för hur arbetet 

ska bedrivas och vilka insatser som ska göras. Denna plan granskas och beslutas av 

huvudmannen. Elevhälsans arbete följs kontinuerligt upp och utvärderas och analyseras 

också vid respektive analysseminarium fyra gånger per läsår. Huvudman har tillhandahållit 

analysstöd för att stötta skolorna i analysarbetet. Utifrån vad som framkommit i dessa 

utvärderingar har huvudman kopplat in adekvat stöd. 

Kopplat till den granskning av dokument och utredningar som genomfördes ht-2021har 

huvudman också genomfört kompetensutvecklingsinsatser för att ytterligare stärka 

kunskapen kring det förebyggande och främjande arbetet.  

 

Samlad analys av skolornas förebyggande och främjande arbete 

Under pandemin har huvudmannen i samtal med rektorer uppmärksammat vissa svårigheter 

för elevhälsan i det förebyggande och främjande arbetet. Det har upplevts som svårare att 

genomföra vissa insatser då eleverna är hemma istället för i skolan, planerade studiebesök 

och besök till skolor från externa aktörer har ställts in på grund av då rådande restriktioner. 

Ändå ser vi en positiv förändring i skolornas förebyggande och främjande arbete efter det 

förbättringsarbete som skolorna har kommit igång med efter tillsyn av Skolinspektionen samt 

efter den kompetensutveckling som genomfördes vt-2021 efter granskningen av dokument 

och utredningar. Huvudman bedömer att skolorna har ett större fokus på det förebyggande 

och hälsofrämjande arbetet och att skolorna har en agenda för sina elevhälsomöten där de 
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börjar med att diskutera insatser som är förebyggande och hälsofrämjande innan de tar upp 

det åtgärdande arbetet. Elevhälsofrågorna har också diskuterats i regionala rektorsmöten 

där rektorerna kunnat dela med sig av sina framgångsfaktorer och dilemman. Vi kan se att 

det på många skolor blivit en positiv förskjutning mot att arbeta långsiktigt förebyggande 

istället för enbart åtgärdande. Ett annat sätt som vi ser gynnar det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet är MUD-arbetet som vi ser bidrar till att minska det åtgärdande 

arbetet för elevhälsan då större fokus läggs på undervisningens möjligheter och inte 

elevernas brister.  

 

Slutsatser och arbetet framåt  

Vi kan se att vårt arbete med att utveckla elevhälsan har gett resultat och att skolorna idag 

arbetar mer förebyggande och hälsofrämjande. Framgångsfaktorer har varit tydligare roller 

och ansvar, behovsanpassade insatser från huvudmannen samt en mer aktiv 

resursfördelning. Införandet av regelbundna uppföljningar där elevhälsans arbete diskuteras 

och analyseras har också bidragit till att elevhälsoarbetet utvecklats. Utmaningar som 

kvarstår är hur skolor, där det uppstår vakanser, kan lösa detta genom mer samverkan med 

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

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

fortsatt utvecklingsområde kommande läsår. 
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Samlad bedömning och fokus 2021/2022 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis bedömer vi att vårt arbete med att öka kvaliteten och likvärdigheten 

inom Didaktus skolor behöver fortgå. Vi kan se att resultaten skiljer sig mellan skolorna, mellan 

programmen och mellan könen, både vad gäller kunskaper och värden.  

Det är glädjande att vi rör oss i en positiv riktning i vissa avseenden men också 

bekymmersamt att resultaten överlag är långt ifrån tillfredsställande samt att vi fortfarande 

ligger under rikets genomsnitt.   

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

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

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

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

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

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

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

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

systematiska kvalitetsarbete. När rektorer och personal får möjlighet att regelbundet 

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

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

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

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

 

 

Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022 

Inför läsåret 21/22 tas det fram en gemensam SKA-plan (dvs. arbetsplan) för hela Praktiska 

Verksamhetsområdet (PGO) där Didaktus Skolor AB ingår.  

 

Likvärdig utbildning har identifierats som vårt prioriterade fokusområde för kommande läsår. 

Det finns stora skillnader mellan våra skolor vad gäller examensgrad och genomsnittlig 

betygspoäng. Det finns också signifikanta skillnader mellan könen. På samma sätt skiljer sig 

närvaron åt liksom elevernas upplevelse av trygghet.  

 

Vi behöver således utveckla arbetet med analys av studieresultat och trygghet för att kunna 

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

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

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

den proaktiva elevuppföljningen (MUD), organisation introduktionsprogrammen samt en 

fortsatt satsning på vårt värdegrunds- och visionsarbete.  
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