
 
 

 

 

 

 

KVALITETSRAPPORT 

 

Hagströmska gymnasiet Uppsala 

 

2019/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
 



 

KVALITETSRAPPORT 1 

LEDARE – REKTOR HAR ORDET 3 

1. RESULTATREDOVISNING - funktionell och upplevd kvalitet 4 

1.1. AVGÅNGSBETYG 4 

1.2. SAMTLIGA BETYG 5 

1.3. UPPLEVD KVALITET 6 

 

2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet 8 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 8 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 9 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 10 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 12 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 13 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 14 

4. GRUNDFAKTA 15 

4.1. OM DBGY (HUVUDMANNEN) 15 

4.2. Om Hagströmska Uppsala 16 

 

 

  

2 
 



LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Det är nästintill omöjligt att inte nämna den omfattande pandemi som präglat den senare delen av läsåret. En 

pandemi som framförallt för gymnasieskolan fick en väldig, direkt och konkret inverkan. Med detta sagt är det 

viktigt att läsåret inte enbart hamnar i skuggan av dess senare del, men stora delar av det kommande 

materialet kommer ändå präglas av denna (i vissa avseenden unika) vår. 

 

Det är tydligt att skolan har fortsatta utvecklingsområden inom närvaro och att ha en samsyn kring den goda 

undervisningen och kärnuppdraget. Detta till trots har det varit ett år där konsensus tycks vara att skolan tar 

steg i rätt riktning. 

 

För det är i motgångar som det är finast i skolan kommer fram lite extra. Lärarnas engagemang, samarbete och 

att anstränga sig lite extra för att det ska gå bra för någon annan. Det är den bild av pandemin och 

distansundetvisningen jag vill bära med mig in i nästa läsår.  

 

Skolutveckling, precis som livet i stort, är en resa. Och jag ser med glädje fram mot den fortsatta resa som har 

startat detta läsår.  

 

Daniel Öberg, rektor Hagströmska Uppsala 
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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 2020 

 

Ovan ser vi den totala andelen examen på Hagströmska gymnasiet 2020. Siffrorna ligger i linje med föregående 

års avgångsklasser, en skillnad mot föregående år är att mer än dubbelt så många elever tog examen 2020 är 

2019, vilket gör att de procentuella skillnaderna varje elev står för blir något annorlunda.  

 

En markant skillnad från föregående år som inte avspeglas i ovanstående diagram är fördelningen per program. 

Där föregående års estetiska program hade en examensgrad på 100% har läsåret 19/20 en examensgrad på 

60%. I realiteten betyder detta två elever, då klassen varit väldigt liten. Denna minskade examensgrad kan 

delvis förklaras med att det funnits ämnen som krävt minst ett E i betyg som sedan tidigare inte klarats av, och 

som gör att examen uteblir. Det kan också förklaras med en omfattande frånvaro på detta program. Detta 

anknyter till de fokusområden som skolan under året har haft, undervisning och närvaro. Vi kan i och med 

detta konstatera att skolan fortsatt behöver utveckla dessa områden. Även om skolan i fallet med ej avklarade 

kurser har organiserat för att ge mer undervisning, möjlighet att läsa om kurser samt prövningar, är det tydligt 

att för att ge eleverna bäst förutsättningar att lyckas så behövs tillräcklig ledning, stimulans och stöd under den 

tid kursen ska läsas enligt poängplanen för att nå bästa effekt. 

 

Vad gäller hantverksprogrammet ligger examensgraden på 92%, vilket är något ovanför rikssnittet och en 

förbättring med tio procentenheter från föregående år. Denna positiva förändring går i mångt och mycket att 

koppla till en högre grad av samarbete mellan de olika ämnena, både karaktärsämnen och kärnämnen. En 

reflektion som utifrån året också har haft en viss inverkan är att för ett fåtal elever hade övergången till 

distansundervisning som vårens pandemi nödgade oss till en positiv effekt, då det bidrog till att elever som 

under lång tid hade kämpat med närvaro möjlighet att mer aktivt och direkt delta i skolarbetet i högre 

utsträckning, vilket gynnade dessa elever.  

 

Elever har i ett tidigt skede följts upp vilket har varit gynnsamt för elevens möjligheter att klara av kurserna, 

men en fortsatt utmaning inför nästa år är att tillse att informationsflödet kring elevens behov i högre grad 

tillgodoses och att samverkan för elevens bästa med all berörd personal (elevhälsans såväl som pedagogisk 

personal och ledning) ges mer utrymme i schemat.  
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I ovanstående diagram kan vi se den genomsnittliga betygspoängen. Den mest signifikanta förändringen ligger i 

det estetiska programmet som har gjort en vändning nedåt från föregående läsårs höga resultat. Sett till en 

något längre tidsperiod ligger den genomsnittliga betygspoängen för programmet mer i linje med den tidigare 

trenden, men poängen är lägre än rikssnittet. Denna förändring har en stark korrelation med den lägre 

examensgraden på programmet.  

 

På hantverksprogrammet ligger den genomsnittliga betygspoängen fortsatt något över rikssnittet, en viss 

ökning har skett gentemot föregående läsår men inga dramatiska förändringar. Den ökade examensgraden 

avspeglas inte här på samma sätt som den gör för estetiska programmet, detta då den i huvudsak har 

möjliggjorts genom en ökad andel betyg i spannet E-C (mer om detta i avsnittet nedan).  

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2020 
 

Avgångseleverna från hantverksprogrammet har i 40% av fallen valt att läsa till en grundläggande behörighet 

för vidare studier. Likt tidigare år har flera elever valt att läsa till någon av kurserna Engelska 6 eller Svenska 2 

och planerat att komplettera till en grundläggande behörighet i ett senare skede. Siffran ligger i linje med 

föregående års andel. 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

 

Totalt har en något större andel av betyget F satts under året än under föregående år. Vi ser fortfarande att det 

på hantverksprogrammet finns en högre andel elever som inte får ett E eller högre i de gymnasiegemensamma 

ämnena, där de mindre kurserna om 50 poäng sticker ut extra. Idrotten har under detta år gjort ett trendbrott 

mot föregående år till det bättre. Vad gäller skolan som helhet ser vi en markant ökning av andelen F på 

estetiska programmet, vilket statistiskt hänger samman med den minskade examensgraden på det 

programmet. Vad som också avspeglas i diagrammet är den minskade genomsnittliga betygspoängen då en 

högre andel betyg är inom C och D snarare än B och C kontra föregående år.En fortsatt positiv trend ses på 

hantverksprogrammet där vi ser en fortsatt minskning av andelen F i betyg. Här har även andelen betyg inom 

de högre betygsstegen ökat kontra föregående år. Även om det inte förklarar det totala utfallet i sin helhet har 

distansundervisningen under våren haft en menlig inverkan för många. Bland lärare är uppfattningen att det 

har varit svårare att utmana eleverna till de högre betygsstegen (vilket kan vara en del i förklaringen till 
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betygsfördelningen ovan). Ur ett elevperspektiv har det i en enkätundersökning om distansundervisning på 

vårterminen framkommit att eleverna dels upplevde att det var mer utmanande och svårare att tolka och 

genomföra uppgifter på distans, men även att motivationen kring skolarbetet avtog ju längre terminen gick. 

Detta avspeglas också i siffrorna ovan, då många elever uppgav att de “nöjde sig” med ett lägre betyg i kursen.  

 

 

 

Sett till föregående års betygsfördelning i svenska, matematik och engelska kan vi konstatera att det skett en 

ökning i andelen F i engelska. Denna ökning härleds främst till årskurs 2 för de elever som inte läst engelska 5 

sedan tidigare. Vi ser också en skillnad i gymnasiearbetet där ett fåtal elever under innevarande läsår inte 

nådde ett E i betyg. Fortsatt finns behov av utvecklingsarbete kring kärnämnena, framförallt vad gäller de som 

läser svenska som andraspråk som fortsatt sticker ut i negativ bemärkelse, utvecklingsarbetet i relation till 

detta är ett område som kommer uppmärksammas extra under nästa läsår.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 
Under detta år har inga nationella prov genomförts som en konsekvens av att Skolverket valde att ställa in de 

nationella proven i övergången till distansundervisning i gymnasiet. Inga av skolans kurser ligger så att 

nationella prov genomförs under höstterminen, således finns inte heller några resultat att redovisa för 

höstterminen 2019 heller.  

 

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 

 

Skolans resultat är i linje med föregående år. Viss positiv utveckling får att skönja vad gäller rekommendation 

och trivsel men den upplevda totala nöjdheten med skolan är i det stora hela oförändrad från föregående år. 

Bakom dessa siffror döljer sig dock en något disparat uppsättning uppfattningar.  

 

Elevenkätens svarsfrekvens låg på 98% och resultatet är således representativt för skolan. Vad som då framgår 

är att det finns stora skillnader i upplevelsen mellan årskurser, där årskurs 1 i huvudsak är väldigt nöjda, och 
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årskurs 3 i mångt och mycket är motsatsen. Skulle samma frågor som ovan ställas på klassnivå kan det 

konstateras att de tre klasserna med högst andel 7-10 har 91% respektive 80% och 80% i 

rekommendationsgrad och ingen andel 1-4 bland de svarande. Sett till de klasser som minst rekommenderar 

skolan är dessa siffror 0%, 25% och 56% andel 7-10 och där den förstnämnda har 64% svarande andel 1-4. 

Motsvarande mönster återfinns också på övriga frågor ovan på klassnivå, där de högsta siffrorna är på 100%, 

91% och 90% respektive 27%, 50% och 58% på de lägsta. Denna polarisering i resultatet följer i huvudsak 

årskursgränser mellan årskurs 1 och 3 men det går också att se en markant skillnad mellan 

hantverksprogrammet och estetiska programmet i årskurs 3, där hantverksprogrammet i årskurs 3 

genomgående har det lägsta resultatet i elevundersökningen.  

 

Enligt elevintervjuer i klassen med det lägsta resultatet i elevenkäten bottnar detta i en upplevelse över tre år 

snarare än enbart innevarande läsår. Faktorer som lyfts upp som utmärkande för de låga svaren i årskurs 3 på 

hantverksprogrammet är en upplevd särbehandling av klasserna av tidigare lärare (ej innevarande läsår) där 

den ena klassen behandlats bättre än den andra, samt en utbredd uppfattning att vad undervisningen har 

behandlat inte har varit vad man trodde i skolstart. Värt att notera är att eleverna i den klass som 

genomgående har det lägsta resultatet i samtal under mentorstid med rektor menar att det blivit bättre under 

sista året, men att resultatet är en avspegling av de tre åren.  

 

Vikten av att bemöta de olika programmen och årskurserna efter deras varierade upplevelse är en viktig slutsat 

att dra av detta resultat. En annan, inte mindre viktig slutsats i sammanhanget, är att det arbete som påbörjats 

under året pekar i rätt riktning - fortsatt lyhördhet kring undervisning, närvaro, bemötande är således nyckeln 

till en förbättrad upplevelse över tid.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolan har under året varit organiserat i ett arbetslag med 11 lärare. Några av lärarna är utöver undervisande 

lärare också mentorer och delar av personalgruppen jobbar deltid på andra skolor. I hantverksämnena har det 

funnits ett delat ansvar för APL mellan de undervisande lärarna i programmets karaktärsämnen, och det har 

funnits ett samarbete mellan undervisande lärare i gymnasiearbete.  

 

Utifrån föregående års utvärdering och årets arbetsplan (med fokus på undervisning och närvaro) har skolan 

också haft ett arbete med kollegialt lärande på tre plan. Dels har en förstelärare med uppdrag att utveckla 

undervisningen genomfört fokusgruppsintervjuer med elever i samtliga klasser. Resultatet av detta har 

utmynnat ett en plan för observation i klassrum med återkoppling och gemensam diskussion kring hur vi 

gemensamt på skolan jobbar med olika pedagogiska moment. På grund av vårens övergång till 

distansundervisning har detta upplägg behövts sättas på paus under senare delen av vårterminen men planen 

är att det kommer återupptas och fortsätta under läsår 20/21. Den andra delen i det kollegiala lärandet är att 

arbetsgrupper har jobbat med programstrukturerna för respektive program. Syftet har varit att skapa en röd 

tråd inom programmet och mellan kurserna däri, möjliggöra samarbete och skapa en helhet som är större än 

summan av sina delar. Detta arbete har också syftat till att säkerställa att samt visa hur vi jobbar mot 

programmens examensmål. Den sista delen av det kollegiala lärandet har varit kopplat till en kurs i betyg och 

bedömning, sluttampen på denna har gjorts på egen hand i övergången till distansundervisningen.  

 

Skolan har under året också börjat att implementera ett digitalt system för elevdokumentation för att 

säkerställa att all information lättar är nåbar av all personal som behöver ha tillgång till den. Detta arbete 

behöver dock fortsätta utvecklas och stärkas under nästkommande läsår.  Skolan har fortsatt arbetat med EWS 

för att följa upp elever som riskerar att halka efter i kurserna.  

 

Vårens planerade modevisning som är ett ämnesöverskridande projekt har i pandemins spår behövts ställas in. 

Dock har övergången till distansundervisning inneburit ett väsentligt ökat behov av sambedömning, vilket tid 

har getts för till pedagogerna genom att schemat styrdes om för att skapa utrymme för detta i och med 

övergången till distansundervisning. Denna omställning har inte inneburit förändringar mot garanterad 

undervisningstid, som fortfarande har kunnat hållas. Docks har den inneburit att tiden har kunnat omfördelats i 

distansundervisning till ämnen som behöver mer tid på distans, samt att fler lektioner kan gå samtidigt när 

lokalatillgången inte längre spelar in i schemaläggningen, vilket har frigjort gemensam tid för lärarna för 

sambedömning och pedagogisk diskussion. 

 

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

Upplevelsen av undervisningen på skolan har förbättrats under året om man ser till elevenkätens resultat. I den 

årligen återkommande elevenkäten som kommer i januari uppger 93% av elever att undervisningen är godkänd 

till bra, men endast 53% upplever att det är riktigt bra. Siffran är förvisso högre än föregående år men har klara 

utrymmen för förbättring. Eleverna har i fritextsvar, uppföljning på mentorstid och i ovannämnda 

försteläraruppdrag förklarat sina svar genom att de önskar mer samarbete mellan lärare då de upplever att de 

ibland får samma typ av uppgift av flera lärare, och att de kunde lära sig mer tillsammans. Återkoppling och 

tydlighet samt ledarskap i klassrummet är också aspekter som eleverna önskar mer av.  
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Undervisningsutvärderingarna som genomförs en gång per termin visar att arbetssätten på skolan upplevs som 

disparata mellan olika pedagoger eller mellan programmen, men eleverna är generellt sett nöjda över den 

undervisning lärarna genomför.  

 

Vad gäller arbetet med året fokusområden kommer det arbetet att fortsätta över kommande läsår. Mer tid till 

kollegialt utbyte behöver organiseras. En framgångsfaktorer under året har varit utbytet mellan lärare och 

samarbetet kring att arbetet för elevens måluppfyllelse och elevens bästa. Även om det finns 

förbättringsområden kring framförallt kommunikation, både mellan ledning, lärare och elevhälsa så är skolan 

på väg i rätt riktning med det arbete som är påbörjat.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med extra anpassningar behöver utvecklas. Elevernas egna upplevelser varierar i både 

undervisningsutvärderingar samt i återkoppling i fokusgrupper. Arbetet med att sprida arbetssätt effektivt 

mellan hur olika lärare samarbetar har inte i tillräcklig utsträckning getts tid för under året -  och rörlighet i 

elevhälsans personal har bidragit till att detta område inte utvecklats i linje med arbetsplanen. Med det sagt 

görs ett gott arbete, men samarbetet, samsynen och likvärdigheten kan förbättras. Mycket av detta åstadkoms 

genom ökad kommunikation, vilket berörts ovan.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Framgångsfaktorer som bidragit till ett gott resultat i år är ett ökat kollegialt lärande, en ökad grad av struktur 

över programmen och kring gemensamma arbetssätt. Även ett ökat gemensamt ägande över 

skolgemensamma processer.  

 

Inför nästa läsår behöver arbetet som påbörjats under året fördjupas, forum för utbyte mellan lärare och 

mellan lärare och elevhälsa behöver förbättras. Det kollegiala utbytet kring undervisning behöver utökas och 

den röda tråden inom och mellan program behöver förtydligas. Även detta är arbeten som påbörjats under 

innevarande läsår. Kommunikationen kring elever som riskerar att inte nå målen i sin utbildning behöver också 

förtydligas och de olika rollernas ansvar behöver som en del av detta också förtydligas.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Under året har elevhälsans professioner varit specialpedagog, kurator och skolsköterska. Studie- och 

yrkesvägledare har inte under året deltagit i EHT-arbetet utan funnits tillgänglig digitalt för eleverna samt 

bokningsbart på särskilda dagar på plats. Skolläkare och skolpsykolog knutna till enheten har ingått i EHT, 

främst i det främjande och förebyggande arbetet med två träffar per år. Både kurator och specialpedagogrollen 

har under läsåret bytts ut vilket innebär viss omstart kring elevhälsoarbetet och inarbetande av rutiner. 

Skolpsykolog har också haft träff med samtliga lärare för att föra samtal om vikten av förväntningar på 

eleverna. 

 

Samverkan har skett med lärare på gemensamma möten eller individuellt med aktuella undervisande lärare vid 

behov. Det kan dock konstateras att kommunikationen här kan bli bättre till sin regelbundenhet. 

 

Skolan följer upprättade rutiner för uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar och 

eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. I undervisningen genomförs också stödinsatser i form av extra 

anpassningar. Skolan arbetar med extra anpassningar genom att undervisande lärare gör anpassningar i 

undervisningen samt att specialpedagogen kartlägger elevens behov. I samband med EWS har också 

klasskonferenser hållits kring de elever och grupper som haft behov att uppmärksammas utifrån EWS. 
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Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Elevhälsans arbete under detta läsår har varit att utarbeta en långsiktig plan för det främjande och 

förebyggande arbetet. Som en del i detta har en treårsplan med olika områden utarbetats, där tanken på sikt är 

att skolan ska arbeta efter en rullande treårsplan. Resiliensutbildningen som är en del av denna har fortsatt 

under läsåret. Till detta har “sömnskolan”, ett projekt under mentorstid över tio veckor med syfte att ge 

eleverna perspektiv och verktyg kring arbete och vila, tillkommit och implementerats. Liknande projekt för 

studieteknik och gruppdynamik är utvecklade under vårterminen för att implementeras från och med 

höstterminen 2020. 

Skolan har under året också haft deltagit i undersökningar om närvaro gymnasieområdesgemensamt samt egna 

kartläggningar av kurator. Schemats organisation samt stimulans i undervisningen har varit återkommande 

faktorer som har en negativ inverkan på närvaron. En del av elevhälsans arbete under året har därför varit 

kopplad till att se över var fallgroparna kring schemaläggning och närvaro finns och förebygga dessa till 

nästkommande schemaläggning.  

Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete under läsåret har i korthet varit: 

- Utarbetande av treårsplan 

- Sömnskolan 

- Resiliensutbildning 

- Hälsosamtal 

- Uppföljning av närvaro 

- Klasskonferenser och EWS 

- Utarbetande av implementeringsbart material i studieteknik och gruppdynamik 

- Kartläggning av examen  

 

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

 

Fortsatt under året har mycket av elevhälsans arbete varit åtgärdande. Detta dels då många åtgärdande 

insatser vad gäller närvaro, uppföljning och stöd fortfarande krävs, dels då de långsiktiga planerna för det 

hälsofrämjande arbetet ännu inte helt är klara för implementering på alla områden. Uppföljningen av EWS har 

fortsatt under detta läsår men även på detta område behöver kommunikationen (och forumen) mellan 

elevhälsa och lärare utvecklas.  

 

 

Slutsats – arbetet framåt 

 

Snabbare uppföljning från elevhälsan har varit en framgångsfaktor under året. Också det långsiktiga arbetet 

som på sikt kommer leda till en förbättrad studiemiljö i grund för skolans elever. Ett tydligt utvecklingsområde 

är kommunikation och forum mellan elevhälsa och övrig personal, samt att ge mer strukturerad och fast tid i 

skolans olika forum för det arbetet.  

 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolan har under året arbetet med likabehandling och värdegrund inom ramen för elevhälsans arbete med 
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eleverna i resiliensprojektet. Mentorstiden har också i hög grad använts för att främja gruppdynamiska 

processer i klasserna. Det har också anordnats skolgemensamma trivselaktiviteter i anslutning till höstlov, jullov 

och alla hjärtans dag.  

 

Likt föregående år upplever eleverna också en hög trygghet på skolan och en tilltro till personalens agerande i 

trygghetsfrågor. Ett tydligt utvecklingsområde i denna aspekt är emellertid att eleverna inte upplever att de är 

delaktiga i tillräcklig utsträckning i att ta fram skolans ordningsregler. Flera upplever också att de i tillräcklig 

utsträckning inte har möjlighet att delta i skolans utformning av likabehandlingsarbetet.  

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

 

Många av de områden som var nya för 2020 års likabehandlingsplan har inte kunnat genomföras utan har i sin 

tidsplan behövts skjutas på framtiden med anledning av corona. Åtgärder som ingår där är ett förtydligande 

kring processen vid kränkande behandling för eleverna inte alltid upplevs som tydlig. Ett annat arbete som 

också har behövts skjutas framåt i tidsplan är det ovannämnda värdegrundarbetetet som kommer vara en del 

av elevhälsans löpande främjande arbete. 

 

De rutiner som finns för kränkande behandling har funderat under året. Det har förekommit ett par fall där 

elever har upplevts sig kränkta och detta har utretts enligt rutin. Med det sagt finns det fortfarande ett 

mörkertal vilket framgår av skolans återkommande elevenkät och i elevsamtal. Att skapa en medvetenhet för 

detta i skolan så att mörkertalet lättare kan fångas upp är ett arbete som behöver utvecklas vidare.  

 
Utvärdering – Normer och värden 

Normer och värden ingår inte som en separat del i skolans arbete utan det är en integrerad del av 

undervisningen. Arbetet med detta går igen i skolans båda program och ingår återkommande i både karaktärs 

och kärnämnen. Med det sagt har året som tidigare nämnt inte förflutit som väntat. De förändringar på ett 

övergripande plan som skulle genomföras har inte kommit till frukt med anledning av övergången till 

distansundervisning.  

 

De ökningar i trygghet som skett i elevenkäten är tecken på att arbetet går år rätt håll -  där en total upplev 

trygghet på 90% bland eleverna fortfarande är för lågt. De stigande kurvorna kring förtroende för att personal 

och kring elevernas bemötande av varandra är steg i rätt riktning mot föregående år, men arbetet är ännu inte i 

hamn.  

 
Slutsats – arbetet framåt 

Det arbete som är påbörjat på en mer skolövergripande nivå måste fortsätta. En slutsats är att arbetet har 

börjat att ge frukt men att processen behöver fortlöpa. Att elevhälsan i sitt främjande arbete ger lärare verktyg 

att jobba med detta är också en fortsatt viktig aspekt. Respektive mentor ska inte känna ett behov av att 

uppfinna hjulet på nytt.  

 

Det behövs också en fortsatt kollegial diskussion på skolan kring hur förhållningen kring skolans värdegrund ska 

vara. Alla gör inte samma tolkningar vilket i sin tur leder till otydlighet och en större osäkerhet hos eleverna.  

 

Något som behöver utvecklas är tydlighet och delaktighet för eleverna i värdegrundsarbetet. Detta kommer 

delvis att tillses genom arbetet under mentorstid, men också genom att elevrådsrepresentanter genom att tid 

har skapats i schemat för samtliga klasser för större möjlighet att närvara, något som har drabbats negativt 

innevarande läsår av hur schemat har legat för olika klasser. 
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

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

Det arbetsplatsförlagda lärandet har under läsåret varit organiserat med en dags APL i veckan för eleverna på 

hantverksprogrammet i årskurs två och tre. Över två års tid ger detta totalt 15 veckors APL med kortare 

inräknade uppehåll. Tanken med detta är att eleven ska få en möjlighet att följa verksamheten över året och 

erbjudas möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande och en yrkesidentitet över tid. 

 

Samverkan mellan handledare och undervisande lärare i bedömning av elevers kunskaper har organiserats 

genom att examinerande lärare gör minst ett besök under elevens APL under läsåret och stämmer av via 

telefon. I de fall där APL-besöken genomförs av lärare som inte undervisar i en specifik 

kurs ett kunskapskrav har hämtats ifrån hålls en sambedömning mellan undervisande lärare i den kursen och 

den yrkeslärare som genomfört APL-besöket för att bedömningen ska bli rättssäker. 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL platserna blev under den senare delen av vårterminen svåra att hålla fast vid. Detta på grund av Covid-19 

då flera APL platser inte längre hade arbetsuppgifter att ge, att eleverna hade familjemedlemmar i riskgrupp 

och därför fann en otrygghet i mötet med många personer i närkontakt under APL, men också för att flera APL 

platser drabbades ekonomiskt och behövde upphöra med sin verksamhet.  

 

En annan slutsats det går att dra från året är att syftet med att ha APL en dag per vecka över längre tid riskerar 

att falla bort. Eleverna upplever att när de är på plats endast en dag i veckan är det svårt att bli en del av 

verksamheten och känna att man är delaktig och lär sig i sin yrkesroll, vilket har varit syftet med att organisera 

APL på detta vis.  

 

Samverkan med handledare har generellt sett fungerat bra, men det är fortfarande en för låg grad av de 

handledare som finns på APL-platserna som slutför handledarutbildningen, vilket skapar risk för ett 

kvalitetstapp i APL placeringen.  

 

Digital uppföljning av elevernas APL uppgifter som införts under året har också lett till mer riktad och 

kvalitetssäker bedömning av elevernas kunskaper. Det har också underlättat i kontakten med handledare.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Under innevarande läsår har det varit utmanande att fylla behovet av APL-platser, även om det har gått. Det 

lokala programrådet hölls i januari och representanter från APL-platser och från branschen gav värdefull input, 

som tillsammans med feedback från APL-platser och handledare ligger till grund för nedanstående slutsatser.  

 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Med utgångspunkt i ovan nämnda utvärdering är ett arbetsområde under nästa läsår att förlägga APL över en 

mer sammanhängande tid. Återkoppling från lokala programrådet önskar även att eleverna ska ha kommit 

längre i sin utbildning innan APL-perioden förläggs.  

 

En satsning behöver också i och med detta göras för att säkra upp kvalitén på de platser som finns med 

anledning av vårens förändringar i APL-platser efter Covid-19. Att säkerställa att handledarna för stöd att 

avsluta en handledarutbildning är också ett viktigt arbetsområden under kommande läsår, för att säkerställa 

att alla som agerar handledare på arbetsplatserna kan agera som goda handledare utifrån de krav som ställs.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Skolan har under året tagit emot elever i programinriktat val som introduktionsprogram. Eleverna som har läst 

på introduktionsprogram har endast saknat ett ämne för att bli behörig till nationellt program från 

grundskolan, oftast matematik eller engelska. 

Eleverna har i samband med att de börjat skolan träffat specialpedagog för att kartlägga vilka behov de har i 

det ämne de saknar från grundskolan. Målsättningen har varit att eleverna som läst introduktionsprogram ska 

klara av att läsa upp det grundskole-ämne de saknar under första året för att kunna bli behörig till nationellt 

program inför årskurs 2.  

 

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Skolan har under året separerat undervisningen för de elever som läser grundskoleämnen inom matematik och 

engelska, tidigare har dessa ämnen lästs som en integrerad del i andra grupper. Detta har varit en fördel för 

elevernas resultat men fortfarande tar det något längre än ett år för de elever som är inskrivna på 

programinriktat val att klara av de grundskoleämnen som saknas.  

 

Utvärdering 

Eleverna har bereds möjlighet att nå målen med sin utbildning. I engelska finns ett behov av 

ökad undervisningstid i grundskolans engelska då elever som inte klarat av ämnet efter ett år ofta har en 

utökad komplexitet kring ämnet i form av andraspråksinlärning eller inlärningssvårighet som gör att mer 

undervisningstid är tillrådligt. Elever som är antagna till programinriktat val har också gett uttryck för att inte i 

samma utsträckning känna sig som en del av gruppen, vilket förstärks av att både matematik 1 och engelska 5 

som läses av resterande elever går under årskurs 1.  

 

 

Slutsats 

En slutsats är att programinriktat val på skolan bör begränsas till en mindre mängd ämnen. Ett införande av 

samläsningsmoment i grundämnen har varit positivt och bör fortsätta, men eleverna som läser 

grundskoleämnen bör även i större utsträckning erbjudas att delta i undervisningen i gymnasieskolans dito då 

detta skulle minska känslan av att inte vara en del av gruppen (vilket har en menlig effekt på elevernas 

motivation).  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Sammantaget visar utvärderingen att skolan är i starten på ett kvalitetsutvecklingsarbete som ännu inte är 

avklarat. De områden som behöver utvecklas kan i detalj läsas i arbetsplanen 20/21. I korthet berör det 

följande områden: 

● Fortsatt fokus på att skapa en god och inkluderande undervisning. 

● Större organisatorisk tydlighet i de forum för kollegialt utbyte som finns på skola. 

● Fortsatt fokus på den egna verksamhetens utmaningar i det kollegiala lärandet, skapa träffytor mellan 

lärare i den direkta undervisningssituationen. 

● Utveckla en större tydlighet för eleverna kring den röda tråden i programmet, vägen från årskurs 1 till 

examen.  

● Implementera de framtagna hälsofrämjande projekt som elevhälsan jobbat fram under läsåret 19/20. 

● Lägga större vikt på att utbilda eleverna kring studieteknik och kunskap om sin egen inlärning. 

● Kvalitetssäkra APL-handledare, förändra upplägg för det arbetsplatsförlagda lärandets genomförande. 

● Säkerställa elevernas känsla av delaktighet i värdegrundsarbetet. 

● Fortsätta arbetet med att skapa en samsyn i kollegiet. 

● Ökat ägandeskap i de olika professionerna kring de olika delmoment som följer av EWS-uppföljning. 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB (HUVUDMANNEN) 

 

Historik, fakta och organisation och systematiskt kvalitetsarbete 

Hagströmska gymnasiet har tre skolor: Falun, Uppsala och Linköping.  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 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. 

  

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. 

 
  

4.2. OM HAGSTRÖMSKA UPPSALA  

Organisation och arbetsformer 

Hagströmska gymnasiet Uppsala har under året organiserat sig i ett arbetslag med all personal, dock indelat i 

mindre arbetsgrupper för specifika områden såsom arbetet i yrkesprogrammen och arbetet med skolans 
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modeprofil. 

 

Arbetet har under året organiserats kring arbetslagsträffar en gång per vecka för pedagogisk diskussion och 

utveckling av verksamheten. Samtlig personal har under året även genomgått en fortbildning tillsammans med 

Karlstads universitet kring betyg och bedömning. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Personalen har under året deltagit i det systematiska kvalitetsarbetet genom utvärdering av arbetsplanen 

under APT. Likabehandlings- och värdegrundsarbete utvärderas under höstterminen genom en elevenkät.  

 

Undervisningen utvärderas två gånger per läsår med enkäter till eleverna.  

 

EWS har genomförts och resultatet har utvärderats och diskuterats under klasskonferenser 

tillsammans med samtlig personal. Under juni månad deltar samtlig personal i utvärdering av årets resultat och 

tillsammans genomförs en analys inför nästkommande års arbetsplan. 

 

Personalens och elevernas upplevelse mäts också i en årligen återkommande medarbetarenkät och elevenkät.  

Lokaler 

Skolan befinner sig i centrala Uppsala på Bangårdsgatan 13. Samtlig personal och de flesta undervisningssalar 

är samlade på ett våningsplan, under läsåret 19/20 har även undervisning skett på ett annat våningsplan för att 

tillgodose lokalbehovet. I samma syfte byggdes delar av skolan om under vårterminen 2020 för att skapa 

utrymme för ytterligare en undervisningssal. Ytterligare renoveringar av toaletter och ytor genomförs under 

sommaren 2020.  

 

Elever och personal 

Skolan har under läsåret haft 11 lärare i tjänst samt tre föräldralediga lärare under delar av läsåret. Skolans 

lärare är legitimerade utom i de ämnen där ett legitimationskrav saknas. Flera lärare har haft en anställning på 

deltidunder läsåret. Övriga stödfunktioner är skolsköterska, kurator, specialpedagog och skolvärd på deltid. 

Administratör på deltid samt skolläkare och skolpsykolog vid behov. Studie- och yrkesvägledare har funnit 

tillgängligt digitalt och bokningsbart på plats på skolan. 

 

 

Nationellt program DBGY-program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Estetiska programmet Modedesign ESBIL 10 13 6 29 

Hantverksprogrammet Modestylist HVSTY 11 25 29 65 

       

Introduktionsprogram       

Programinriktat val   2 4 0 6 

       

Totalt   23 42 35 100 

 

Aktuella siffror: maj 2020 
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