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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Drottning Blankas Gymnasieskola i Göteborg är en skola som de senaste åren haft en god elevtillströmning, en 

elevnöjdhet som stabiliserats med ett engagerat kollegie som grund. Jag tror på struktur och ordning och det 

försöker jag förmedla både till elever och personal. Trygghet bygger på att det finns en samsyn och ett 

gemensamt ansvarstagande i alla led.  

 

Det är viktigt för mig att våra elever utvecklas och når sina mål. Inom personalgruppen har vi under 1718 insett 

att vi är bra på många delar av vårt uppdrag men att vi behöver bli ännu mer samsynta och hålla i våra 

gemensamma processer för att alla våra elever ska nå så långt som möjligt. I år når 84% av våra elever en 

examen och den siffran vill vi förbättra till nästa år! 

 

 

Ser fram emot ett nytt läsår med nya utmaningar! 

 

Rektor Aida Dervisic 
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1. RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL OCH UPPLEVD KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg 

samt resultat på nationella prov.  

 

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 

 

 

Andelen med examen ökade från 83% till 84%. Vi ser att vi trots en förbättring inte är i linje med rikssnitt, vilket 

vi givetvis vill och strävar mot. Under året hade vi en låg examensprognos i början av läsåret men tack vare 

gediget arbete med mentorskonferenser och lärarinsatser så lyckades fler elever nå målen. EK gör en stor 

förbättring där ett mer målinriktat arbete skett tillsammans med strukturerade uppföljningar. HV tappar i andel 

med examen medan SA ökar. Vi ser nu en mer jämn fördelning av andel med examen mellan programmen till 

skillnad från tidigare år.  

 

Vi ser generellt att framgångsfaktorn är ett engagerat mentorskap med tydlig målsättning för gruppen och 

individerna. Mentor och lärare behöver också i hög grad följa upp elevernas resultat mot examen.  

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 

 

Vi ser att andelen minst godkända betyg följer andelen med examen och våra resultat per respektive program 

har stabiliserats. 91% godkända betyg är bra, men om vi vill nå en ökad andel med examen så behöver våra 

andel godkända betyg vara ännu högre. Under 1819 hoppas vi ha ett mer riktat arbete kring elevuppföljning 

(EWS-Early warning System) under ledning av ny specialpedagog.  

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
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Överensstämmelsen mellan nationella prov och kursbetyg är högre i engelska 5,6 än matematik 1b, 2b och 3b. I 

kursbetygen ser vi också en lägre andel godkända betyg i matematikkurserna. Eleverna har ofta en låg tilltro till 

sin matematiska förmåga, har inte en stor lust till lärande i just matematik. Vi har omorganiserat matematiken 

där mycket matematikstöd getts på olika sätt och i olika omgångar. Vi ser dock att vi fortfarande inte funnit den 

optimala organisationen kring matematiken och vi behöver fortsatt förbättra oss.  

 

1.3. UPPLEVD KVALITET 
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam 

elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 

 

Elevnöjdheten, rekommendationsgraden och trivseln ökade tydligt i jämförelse med föregående år. Vi ser nu 

att vi återgår till siffror som vi hade 2016. Förra årets tapp berodde främst på att det fanns vissa 

organisationsförändringar som gav upphov till otydlighet gentemot eleverna samtidigt som vi tog bort 

matkortet som påverkade. Vi har nu en mer stabil organisation och kommunikation i alla led.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Läsåret 1718 har inneburit första läsåret med ny skolledning. Som del i att identifiera framgångsfaktorer 

besökte både rektor och bitr.rektor undervisningen under hösten 2017. Frågor som ställdes var vad ger resultat 

och vad ger inte resultat. Likaså ville man finna metoder/strategier som skulle kunna användas mer generellt. 

Medan rektor genomförde besök i olika ämnen och kursgrupper genomförde biträdande rektor och 

specialpedagog främst besök i matematikundervisningen.  

 

Arbetsplanen som togs fram i augusti 2017 fokuserade framförallt på att stärka ett kollegialt lärande och öka 

elevnärvaron. Metoder som nyttjades var videoinspelningar och pedagogisk reflektion, läslyftet, 

mentorskonferenser, elevavstämningar (EWS) samt elevhälsoarbete och demokratiuppdragsfokus.  

 

Skolans forum för kollegialt lärande var programträffar (måndagar) och ämnesträffar (onsdagar). Varje grupp 

utgick från stödpärm med punkter som kontinuerligt ska utvecklas. Därtill har de fem  förstelärarna har haft 

ansvar för olika utvecklingsområden och haft FL-träffar kontinuerligt. Skolan har också haft en 

samverkansinsats mellan DBGY Trollhättan och DBGY Göteborg där man delade med sig av hur program och 

ämnen arbetar och bedömer elevernas utveckling.  

 

Från tidigare år konstaterades att arbetet med undervisningsutvärderingar inte har varit tillräckligt 

välstrukturerat. Nytt för läsåret var att undervisningsutvärderingarna genomfördes med samma kursgrupper 

under höst och vår. Syftet var att kunna följa en progression i arbetssätt och dialog. Varje lärare fick alltså 

möjlighet att prova metoder för att sedan följa elevernas upplevelse av undervisning av dessa metoder. 

Utvecklingsarbetet genomfördes både på individ- och gruppnivå via de olika programmen.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

Rektors undervisningsbesök visade att det finns två tydliga faktorer som påverkar undervisningen. Dessa är 

ledarskapet i klassrummet och kommunikationen mellan skola och elev/hem. Det finns en tydlig skillnad bland 

lärare i hur man lyckas upprätthålla ordning och reda samt leda lärandet i klassrummet. Därtill att 

lärare/mentorer behöver ha en tydligare dialog med elever och vårdnadshavare kring elevens utveckling. Detta 

behöver ske redan i början av utbildningen för att ge resultat. Direkt kommunikation mellan lärare och 

elev/vårdnadshavare. 

 

De metoder som man arbetat med inom ramen för arbetsplanen har tyvärr inte gett en övergripande effekt på 

arbetssätt eller resultat. Samtliga uppdrag och insatser har haft liten spridning inom kollegiet. Förstelärarnas 

slutsats är bl.a. att uppdragen varit lite för olika och spretiga för att hitta gemensamma beröringspunkter och få 

den önskade effekten på måluppfyllelsen. Den insats som ändå fått med störst del av kollegiet och påverkat 

eleverna är läslyftet. Det beror på att finns ett tydligt upplägg under en kortare period och en större legitimitet 

hos personalen. Den vetenskapliga förankringen har underlättat genomförande av uppdraget på en kort period.  

 

En ökad andel grönt i undervisningsutvärderingarna under VT18 vittnar om att den förbättrade strukturen kring 

undervisningsutvärderingarna gett effekt. Processen har blivit tydligare, mer levandegjord bland lärarna. 

Resultaten visar att eleverna upplever att de får den hjälp de behöver och att man tar hänsyn till elevernas 

önskemål och intressen. Däremot önskar eleverna att kontakten kring deras utveckling förbättras vilket också 

gäller vårdnadshavare. Resultaten visar också en skillnad i arbetsmiljö mellan lärarna. De som arbetat aktivt 
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med att stärka ledarskapet har också fått effekt på arbetsron/miljön. De lärare som har en mer transparent och 

uppdaterad planering når också eleverna på ett bättre sätt.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Skolan har nyttjat mentorskonferenser för att identifiera framgångsrik undervisning och vilka extra 

anpassningar som fungerar eller inte fungerar. Under tillfällena har rektor, bitr.rektor, elevhälsa och pedagoger 

deltagit. Årets konferenser visar att pedagogerna gör flera insatser i undervisningen men man har saknat vanan 

att diskutera och sätta ord på exakt vad man gör och hur det påverkar eleverna. Således har dialogen under 

konferenserna varit fokuserad på att stärka samtalet mellan lärarna och även mellan lärarna och mentorerna. 

Mentorerna är viktiga i att delge och ha den samlade bilden av elevens studiegång och som ansvar att samla 

ihop vad som fungerar/inte fungerar. Utvärdering av mentorskonferenserna visar att lärarna är nöjda med 

forumet där man får en överblick på lärar- och ledningsnivå. Samtidigt har resultaten inte infunnit sig då det 

fortfarande finns elever som inte når målen. Fortfarande är vi i implementeringsfasen där vi behöver mer tid på 

oss att få effekt på arbetssätt i undervisningen. Vi har dock initierat samtalen som vi behöver fortsätta förvalta.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Skolan behöver framgent arbeta vidare med:  

● ledarskapet i klassrummet och kommunikationen mellan lärare och elever/vårdnadshavare samt 

arbetsro.  

● Förstelärarnas uppdrag behöver synkas istället för att hållas separat. Vetenskaplig förankring 

tillsammans med strukturerade metoder och delperiod är väsentligt för att få rätt effekt.  

● Undervisningsutvärderingarna  

● Mentorskonferenser ska fortsätta i nuvarande form med komplettering av någon form av 

klasskonferens.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Elevhälsoträffar hölls varje tisdag där man strukturerat följde upp elevernas utveckling på individ- och 

gruppnivå. Under måndagar fanns också schemalagd tid för uppföljning och delaktighet i programträffarna. 

Syftet har varit att vägleda och ge pedagoger tips i elevärenden. Skolledning och elevhälsa har besökt 

respektive program för stöd.  

 

Skolpsykolog och skolläkare har varit med på stor EHT vid ett antal tillfällen under läsåret.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Elevhälsans medlemmar har under året bytts ut vilket också påverkat möjligheterna till att få till ett 

systematiskt arbete. Skolan har dock strukturerat upp mötena och dess innehåll mer tydligt.  

 

Skolpsykologen har i år dock nyttjats mer aktivt i det främjande arbetet genom att initiera en metod för 

samspel mellan lärare och elever. Där har man kommit fram till att följande evidensbaserade strukturer ger 

effekt på undervisning och elevernas lärande CBM - Beteendestrategier i klassrummet (classroom behaviour 

management). Dessa är att 1. Maximera strukturen, bädda för rätt beteenden. 2. Aktivitet hos eleverna . 3. 

Jobba med att positivt formulerade förväntningar. 4. Belöna beteenden 5. Ha en plan för hur negativa 

beteenden ska hanteras och minskas. Till hösten 18 kommer frivilliga lärare ingå i en handledningsgrupp där de 

testar CBM-metoden i klassrummet under en tid med stöd av skolpsykolog.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

EHT-möten sker kontinuerligt där man lyfter elever som nått elevhälsan. Man diskuterat då vilka insatser som 

är relevanta och vem som får ansvar för genomförande. Rutinen för att utreda elever i behov av särskilt stöd 
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har inte fungerat optimalt. Utredningar har genomförts men inte hållit den kvalité som är önskvärt. Inför 1819 

ses rutinen över och optimeras. I och med att brister i rutiner har man inte kunnat dra övergripande slutsatser 

kring vilka stödinsatser som är vanligast, fungerat och/eller behövs. Särskilt stöd har varit aktuellt för en 

handfull elever där insatserna främst varit individuellt stöd/tid från specialpedagog eller annan ansvarig.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Skolan behöver framgent arbeta vidare med:  

● CBM - rutinen ska implementeras som pilot hos frivilliga pedagoger (med handledningsstöd under en 

begränsad period) 

● Stresshanteringskurs för samtliga elever via Stadsmissionen 

● Elevhälsan besöker programmen varje vecka med syfte att ge/nyttja rådgivande och inlyssnande 

spetskompetens 

● Utveckling av EHT-mötena.  

● Ny specialpedagogisk kompetens till läsåret 1819.  

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Skolans likabehandling och värdegrundsarbete redogörs separat för i planen mot kränkande behandling och 

diskriminering som upprättas i januari varje år. Där finns en redovisning av enkätresultat samt beskrivning och 

främjande, förebyggande insatser samt rutiner för det åtgärdande arbetet.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

APL genomförs under samtliga tre år. I År 1 finns en introduktionsvecka medan år 2 och 3 blir mer praktiskt 

arbete. Åk2 har 6 veckor, åk3 har 8 veckor uppdelat per vår och höst. Beslut om vilka kurser eller delar av 

kurser som ska ingå i APL fattas av rektor. Vid val av kurser har fokus legat på kundbemötande, service och 

företagande som de viktigaste punkterna. Pedagogerna har konstant dialog med handledarna och besöker även 

APL-platserna. Informationshäfte finns framtaget för respektive handledare.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL-perioderna är utvalda utifrån de behov som finns på marknade och i samband med jul- och 

sommarshopping har det varit lättare att hitta platser för varje elev. Skolan har nätverkat med flera bolag för 

att kunna använda samma platser över tid, vilket gett god effekt och man har nu upprättade samarbeten som 

fungerar optimalt. Kundbemötande, service och företagande fortsätter att vara viktig framgångsfaktor i 

elevernas APL-utveckling och kommer fortsätta att vara det. Således är beslut om vilka kurser som ingår på APL 

självklart för skolan. Samarbetet mellan handledare och undervisande lärare har fungerat väldigt bra.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledare har varit inne i samtliga åk3 klasser för att delge information om valmöjligheter 

efter skolgång. Likaså har yrkeslärarna gett eleverna möjlighet att nätverka utanför skolan i flera olika 

sammanhang. Således har det funnits goda möjligheter till arbete efter studenten. Eleverna blir generellt sett 

alltid anställningsbara efter genomförd yrkesutbildning. Skolan har samarbete/branschråd med OPI och 

Moyana Corigan där fokus är på att utveckla samarbete mellan APL och bransch.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

● Materialet som skolan nyttjar har varit bra. Framgent behöver man bjuda in till fler handledarträffar 

för att kunna identifiera vad i materialet som kan bli ännu bättre.  
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● Säkerställa fler APL-platser. Skolan har mycket välfungerande samarbeten men växer också som skola 

och behöver säkerställa ännu fler platser.  

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Skolan har inga introduktionselever under läsåret 1718. 

 

  

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

 

Under 1718 har vi kommit en bit på vår resa att förstärka våra rutiner och kollegiala arbetssätt/lärande. Vi har 

skickliga lärare som bedriver engagerad undervisning. Vi har också elever som trivs i mycket hög grad på vår 

skola. Det vi behöver bli bättre på är att gå från initiering till implementering. Vi har goda tankar, planer och 

insatser i början av läsåret som vi inte fullt ut får utdelning på. Således kommer vi under 1819 fokusera på att  

stärka ledarskapet i klassrummet, säkerställa samsynen, utveckla vår digitala kompetens och öka elevnärvaron.  
Vi gör detta genom att samtliga förstelärare får i uppdrag att tillsammans med ledningen driva den pedagogiska 

utvecklingen på skolan.  

 

Vår arbetsplan 1819 i ett mer visuellt utförande: 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 

 

Historik, fakta och organisation 
På DBGY är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, lokalt och globalt 

engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från huvudman till elev. 

 

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår personal. För att 

man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga engagemang. Som ny elev får man en 

mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under sin utbildning får man också de verktyg och 

strategier som behövs för att man med självförtroende ska lyckas under sina tre år på DBGY.  

● Lokalt engagemang – DBGY är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon annan. Att 

vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att knyta viktiga 

kontakter under sin gymnasietid.  

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår närmiljö bryr 

vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor och våra elever 

engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta människor, perspektiv och 

kulturer bortom Sveriges gränser.  

 

DBGY har läsåret 2017/2018 totalt 15 skolor runt om i Sverige, från Malmö i söder till Falun i norr. Under 

läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor. För verksamheten och rektorerna finns 

en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, verksamhetschef samt stöd- och ansvarsfunktioner inom 

ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor organiserar sin skola utifrån rådande 

förutsättningar och behov.  

 

Skola startår Skola Startår 
Borås 2010 Linköping 2017 
Falkenberg 1999 Lund 2011 
Göteborg 2010 Malmö Söderport 

Malmö Slussen 
2009 
2017 (DBGY) 

Halmstad 2006 Stockholm 2013 
Helsingborg Prästgatan 
Helsingborg S.Kyrkogatan 

2004 
2017 (DBGY) 

Trollhättan 2011 

Kungsbacka 1996 Varberg 1998 
Falun 2017 (DBGY)   
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och utveckling rådande 

processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ undervisning, kunna nå utbildningens mål och 

att utbildningen i sin tur ska ge dem goda förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet på Drottning Blankas gymnasieskolor utgår från huvudmannens centrala 

processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att underhålla en 

välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till elevnivå. Som stöd i arbetet finns 

gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter.  

 

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 

efter avslutad utbildning. 

 

Finansiering 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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4.2. OM DBGY GÖTEBORG 

 

Organisation och arbetsformer 

Ny rektor sedan januari 2017 är Aida Dervisic. Skolledningen har veckovisa möten  med skolans 

elevhälsoteam.. Skolledningen har också regelbundna möten med skolutvecklingsgrupper bestående av 

programföreträdare och förstelärare. Därutöver har skolan regelbundna arbetslagsmöten, pedagogiska 

konferenser, ämnesgruppsträffar, arbetsplatsträffar och fackliga samverkansmöten.  Utöver undervisande 

personal finns bitr.rektor, skolkoordinator, kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och 

yrkesvägledare samt vaktmästare.  
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolan följer huvudmannens arbete i det systematiska kvalitetsarbetet. Utöver det har man veckomöten där 

fokusområdena lyfts, bearbetas och förbättras. Rektor, biträdande rektor och förstelärare har varit med och 

lett de processer som genomförts.  

 

Lokaler 
Skolan huserar i en äldre, vacker restaurerad sammanhållet skolbyggnad med större gemensamma 

sällskapsytor. Samtliga plan är anpassade efter den blandning av högskoleförberedande och yrkesprogram som 

skolan har (Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Hantverksprogrammet och Samhällsvetenskapliga 

programmet). Skolans luftiga utrymmen, höga takhöjd och väl tilltagna salar gör det till en attraktiv skola och 

arbetsplats.  

 

Elever och personal 

DBGY Göteborgs upptagningsområde är huvudsakligen inom Göteborgsregionen. Totalt var 369  inskrivna 

under läsåret varav en majoritet var flickor. Programutbudet och fördelningen av elevantal redovisas 

nedan. 
 

Nationellt program DBGY Program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet Juridik Ekonomi 
33 30 29 

Estetiska programmet 
Bild/Modedesign + 
Inredning och design Bild och formgivning 

29 29 28 

Hantverksprogrammet Hår- och Makeup Stylist Stylist 
34 32 31 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Beteendevetenskap 
34 30 30 

Totalt 369 elever   130 121 118 

 

BILAGOR 
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt 
program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser 
påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit 
gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever 
med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

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

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, 
som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg 
(studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller 
med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Resultat avgångselever 2017/2018



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända 
betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa ska 
av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt vara 
ett stöd för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i 
motsvarande kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som genomfört 
samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven fått 
på det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beksriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – undervisning



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål
på utbildningen.

Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens 
med deras upplevelse. 
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