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Bakgrund 
Huvudmannanivå 
 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 

Enhetsnivå 
 
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även 
på förskole- och skolenhetsnivå. 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 
 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena. 
 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

 

Vårt sätt att mäta kvalitet 
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 

❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/ 
 verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på 

såväl enhets- som huvudmannanivå. 



❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna 
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå. 

Vårt årshjul 
Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med 
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera 
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 

 
Vårt kvalitetsarbete 
ProCivitas Malmö har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete tar sitt avstamp ur 
ett årshjul med rutiner, som sedan fylls på med utvalda fokusområden utifrån de analyser som gjorts 
och de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan.  

Årshjul för kvalitetsarbete ProCivitas i Malmö 16/17: 



 
 
En grundrutin för att säkerställa kvalitet på skolan är uppföljning av frånvaro - giltig såväl som ogiltig - 
som sker regelbundet varje månad. Vid hög frånvaro, oavsett anledning, kallas eleven på möte med 
skolledning och vårdnadshavare informeras om eleven är under 18. 
För att säkerställa personalens kompetens görs också rutinmässigt specialutformade 
utbildningsinsatser. Under året som kommer ska personalen få utbildningar i  

• specialpedagogiska frågor i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten), 
Malmö kommuns ambulerande hörselpedagog samt skolans specialpedagog.  

• värdegrund i praktik och teori i samarbete med Malmö Högskola.  
• SåSantmodellen (som är Kommunförbundet i Skånes utbildning gällande stöd till skolors 

utveckling av undervisning med fokus på sexualitet, jämställdhet och likabehandling). 
• Betyg och bedömning  

Utöver dessa personalinriktade insatser kommer också en utbildning av personal samt elever i åk 1 
och 2 i Growth mindset att genomföras. Growth Mindset-teorin ger verktyg för att bemöta 
prestationsångest.  

 

Vårt värdegrundsarbete 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har också ProCivitas Malmö goda rutiner kring 
arbetet med värdegrundsfrågor. I detta arbete samarbetar flera professioner på skolan med att 
utifrån de analyser som görs och de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan säkerställa att 
arbetet kring detta område sker kontinuerligt.  



 
 
Skolledningen arbetar aktivt med att säkra en trygg skolmiljö genom samarbete med EHT 
(Elevhälsoteamet), värdegrundsgruppen och Elevplenum (som är ett råd där två elever från varje 
klass finns representerade och som har möten två gånger per termin). Utgångspunkten i arbetet är 
skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling som utgår från 
Diskrimineringsombudsmannens “Plan för skolan”.  
Planen bearbetas i Värdegrundsgruppen samt i Elevplenum. Kartläggning sker genom 
enkätundersökningar, diskussioner med elevrepresentanter, kuratorsamtal samt granskning av 
inkomna klagomål. Under ht. 2016 inleddes ett samarbete med Malmö Högskola (Regionalt 
Utvecklingscentrum) vilket kommer att fortsätta under läsåret 2017/2018. Detta med målsättningen 
att utbilda skolans personal gällande vårt värdegrundsuppdrag. I Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling ges eleven vägledning hur denne ska agera om kränkande behandling från 
annan elev eller personal förekommer.  

 
Eleverna har två forum i vilka de diskuterar läget på skolan och där de också kan ge förslag på 
förbättringar och främjande åtgärder. Det ena är klasscoachtiden som genomförs regelbundet och 
där respektive klass har möte med sin klasscoach. Det andra är ovanstående nämnda Elevplenum.    

 
Under läsåret 2017-2018 har vi lagt fortsatt fokus på att utveckla skolans värdegrundsarbete. Syftet 
har varit att vidareutbilda personalen och värdegrundsgruppen om skolans värdegrundsuppdrag. 
Utbildningen har skett huvudsakligen i samarbete med Malmö högskola (som tidigare nämnts), men 
även tillsammans med Kommunförbundet Skåne samt SPSM. Värdegrundsgruppen, vilken består av 
skolledning, administration, lärare från skolans programlag samt elevhälsan, finns representerade i 
det här arbetet. Gruppen har schemalagd mötestid minst 1 gång/månad och fokuserar primärt på: 

• Utveckling av skolans värdegrundsarbete med utgångspunkt från läroplanen. Exempelvis hur 
värdegrundsfrågor kan genomsyra undervisningen samt inrättande av temadag för 
värdegrundsarbete. 

• Genomförande av Elevplenum och klasscoachtid (se ovan) 
Om några särskilda händelser sker på skolan är det möjligt att sammankalla värdegrundsteamet för 
att tillsammans med EHT besluta om vidare åtgärder.  
Skolans elevkår arbetar aktivt med förebyggande arbete mot kränkande behandling genom utskottet 
”ProCivitas för alla” som med stöd från skolledningen tagit in föreläsare och uppmärksammat 
exempelvis internationella kvinnodagen. Utskottet har också tidigare varit delaktigt i att arrangera en 



värdegrundsdag under ht. 16 med fokus på utsatthet, rasism och minoriteternas problematik. Under 
en heldag deltog 400 elever i föreläsningar och värderingsövningar. Denna dag var ett samarbete 
mellan skolans värdegrundsteam och ”ProCivitas för alla”.  
 
Skolans elevkår har också en viktig roll i att skapa gemenskap och samhörighet bland eleverna på 
skolan. Genom elevkårens idrottsutskott, och med stöd från skolledningen, hålls 
gemensamhetsskapande aktiviteter i form av lekar och tävlingar löpande under läsåret. 
 
Skolan anordnar också en stor tvådagars elevkickoff för samtliga ettor. Lägret genomförs i augusti på 
Lingvallen i Ängelholm i syfte att främja trivsel och gemenskap bland de nya ettorna. Fokus ligger på 
gemensamhetsskapande gruppaktiviteter tillsammans med äldre elever, lärare och kurator.  
 
Skolan inrättade under 2016 ett faddersystem vilket kommer att fortsätta. Efter önskemål från 
Elevplenum så erbjuder skolan numera nya ettorna möjligheten att få en fadder under de två första 
skolveckorna. Faddrarnas uppgift är att vara en kontaktperson och hjälpa de nya ettorna den första 
tiden i skolan. Att vara fadder är helt frivilligt. Faddrarna är också med på den årliga elevkickoffen. 
 

Våra resultat och analyser 
Funktionell kvalitet 

Kunskapsresultat 

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

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

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

 



 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
  
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har 
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever 
med examen. 
 

 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
  
 



 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
  
 
Elever som tagit examen inom tre år 
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. 
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning 
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat 
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2013/14 och tog examen 
2016. 
 

 
Källa: SIRIS. 
Nationella prov 
Här presenteras resultaten av de nationella proven VT17. Resultatet bygger på egna 
sammanställningar. Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober.  

 
 

A B C D E F Summa 



ENGENG05 38% 31% 27% 5% 0% 0% 100% 

ENGENG06 31% 32% 21% 13% 3% 0% 100% 

MATMAT01b 18% 22% 24% 18% 18% 1% 100% 

MATMAT02b 4% 10% 29% 30% 21% 6% 100% 

MATMAT02c 60% 17% 23% 0% 0% 0% 100% 

MATMAT03b 5% 13% 28% 26% 16% 11% 100% 

MATMAT03c 0% 0% 0% 0% 75% 25% 100% 

SVESVE01 50% 30% 14% 5% 1% 0% 100% 

Summa 27% 24% 23% 15% 9% 2% 100% 

Källa: egna sammanställningar 

  
 
Funktionell kvalitet - Kunskapsresultat 

 

 



 
Med det stora söktryck som råder på ProCivitas i Malmö så kommer eleverna till skolan med höga 
meritvärden att försvara under gymnasietiden. I jämförelse med riket så ligger ProCivitas i Malmö 
långt över rikssnittet avseende meritvärden och måluppfyllelse. Skolans självklara mål är 100 % 
måluppfyllelse för eleverna samt att det ska ske en positiv utveckling vad gäller elevernas 
meritvärden. Vi ser inga tydliga skillnader avseende kön eller härkomst vad gäller 
kunskapsresultaten. 
 
Vi ser ett behov av att tidigt upptäcka elever och då främst elever i tvåan och trean som är på väg att 
tappa motivation för skolarbetet. Flera av de elever som under läsåret 16/17 hade svårt att klara 
skolan lade mycket tid på att arbeta vid sidan om studierna. Detta trots att vi talar mycket om vikten 
av att fokusera på studierna. Vi ser att detta är ett fenomen som ökar på alla gymnasieskolor och 
framför allt i årskurs 3.  Vi arbetar med regelbundna EWS-möten som ger viss effekt men vi vill kunna 
sätta in hjälp och stöd ännu tidigare än vad som sker idag. 
 
Skolan har under de senaste åren fått in allt fler elever med funktionsnedsättningar. Denna 
förändring har inneburit ändrade förutsättningar för pedagogernas arbete i klassrummet då man nu i 
större utsträckning arbetar med anpassningar på individnivå. Förändringarna innebär också 
förändrade krav och förutsättningar för skolans elevhälsoteam där specialpedagogen blir en central 
funktion i arbetet med anpassningar. För att bemöta behovet så utökar vi inför läsåret 17/18 
specialpedagogens tjänst. 
 
Skolan ligger precis som tidigare år mycket nära målsättningen 100-procentig måluppfyllelse. Vid 
jämförelse med tidigare år får man ta i beaktande att antalet klasser och därigenom antalet elever 
inom de olika programmen varierar från år till år. Snittet avseende meritvärde för skolans 
avgångselever är något lägre i jämförelse med läsåret 15/16. Detta kan till stor del förklaras med att 
snittet räknas på 6 klasser läsåret 16/17 i jämförelse med 5 klasser läsåret 15/16. Den sänkning 
gällande snitt på avgångsbetyg som vi ser på Naturvetenskapsprogrammet ska ses i ljuset av att det 
rör sig om en dubblering av antal elever i jämförelse med läsåret 15/16. Ett trendbrott 16/17 var att 
inte alla avgångselever på Naturvetenskapsprogrammet nådde gymnasieexamen. Hälsoskäl var en av 
orsakerna men också att det fåtal elever det berör i alltför stor utsträckning valde att satsa på att 
jobba bredvid studierna. Trots stora stödinsatser från skolans elevhälsoteam samt pedagogerna så 
förmådde de aktuella eleverna ej att till fullo slutföra sin utbildning. 
 
Vi tror att det är viktigt att upptäcka elever som tappat motivationen tidigt och kommer därför 
framöver att intensifiera arbetet med EWS-möten som nu utöver ordinarie möten också kommer att 



hållas i mikroformat inom respektive arbetslag.  Målsättningen är att tidigt upptäcka och stödja 
elever som tappat motivationen för skolan. 
 
Vad gäller Samhällsprogrammet så är det glädjande att alla elever nådde gymnasieexamen. Tidigare 
år har det varit på detta program som utmaningarna gällande kunskapsresultat främst har legat och 
då särskilt bland elitidrottseleverna på programmet. Anpassningar avseende exempelvis schema och 
examinationer samt täta uppföljningar har varit lyckosamma arbetssätt. 
 
Eleverna på Ekonomiprogrammet nådde med endast något undantag gymnasieexamen. Eleverna på 
detta program kom in med mycket höga meritvärden vilket också avspeglar sig i måluppfyllelse och 
meritvärden avseende slutbetyg. 
 
Värdegrundsresultat 

 

 

ProCivitas 
Malmö 

ProCivitas 
totalt 

AcadeMedia 
Gymnasium 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Andel elever som uppger att de blir behandlade 
med respekt 87% 85% 86% 83% 67% 68% 

Andel elever som upplever att skolans personal 
tar ansvar för att alla ska bli behandlade med 
respekt 94% 91% 92% 90% 78% 77% 

Andel elever som känner sig trygga i sin skola 97% 98% 97% 97% 87% 87% 

Andel elever som uppger att de kan få arbetsro 
på skolan 85% 85% 80% 82% 59% 60% 

Andel elever som upplever att skolans personal 
tar hänsyn till vad eleverna har för synpunkter 88% 88% 84% 85% 65% 69% 

Källa: Markör       



 
Analysen av värdegrundsresultaten visar inte bara på att förra årets nedåtgående trend är bruten 
utan också att en viss förbättring har skett. Skolan lägger mycket stor vikt vid att våra elever känner 
sig trygga och har en god arbetsmiljö och som ett led i detta upprättar skolan i enlighet med 3 kap. 
16 § diskrimineringslagen och 6 kap. 8 §, årligen en plan där skolans arbete mot diskriminering, 
trakasserier och annan kränkande behandling konkretiseras. Denna plan mot diskriminering och 
kränkande behandling tas fram i samarbete mellan personal och elever. 

Planen görs tillgänglig på följande sätt: 
• Via skolans intranät 
• Utskriven i ställ inne på skolan expedition 
• Elevrepresentanter vid Elevplenum sprider informationen om planen i sina klasser.  
• Planen tas upp av skolledningen och klasscoachen vid höstterminens start 2017. Planen tas 

också upp för skolans ettor vid skolans “lära-känna-läger” i Lingvallen som sker två veckor in 
på höstterminen. 

Skolan i stort kännetecknas av en socioekonomiskt relativ homogen grupp och tryggheten och 
säkerheten är generellt mycket god bland eleverna. Enstaka elever som faller utanför den rådande 
normen kan uppleva utanförskap och är en viktig målgrupp för vårt värdegrundsarbete. I övrigt 
föreligger inga större skillnader mellan program eller klasser. Vad gäller skillnader mellan elevgrupper 
speglar skolans elever de fördomar som förekommer i samhället i övrigt.  För att motverka 
utanförskap och främja likabehandling pågår, som tidigare beskrivits, ett långsiktigt och 
verksamhetsomfattande värdegrundsarbete på skolan. Syftet är att göra elever och personal 
medvetna om rådande normer och skapa en levande diskussion bland både elever och personal kring 
frågor som rör likabehandling - med målet att få likabehandling att genomsyra verksamheten.    
Utvärderingen av värdegrundsarbetet visar på ökad respekt elever emellan, att personalen tar ökat 
ansvar för att eleverna ska behandla varandra respektfullt, fortsatt lågt antal elever som byter till 
andra skolor och en ökad kunskap hos personalen om värdegrundsrelaterade frågor. Frågor som rör 
värdegrund och likabehandling diskuteras oftare i personalen vilket får effekt i klassrummet. Lärare 
vittnar om att de är mer medvetna om hur de talar och agerar i klassrummet och att de oftare 
utformar uppgifter kopplade till värdegrund och likabehandling i sin undervisning.  

 

Upplevd kvalitet 

 



Resultaten avseende upplevd kvalitet indikerar att skolans elever upplever att trivseln är mycket hög 
och att man gärna rekommenderar sin skola till andra. Faktum är att siffrorna avseende trivsel aldrig 
varit högre. Målmedvetet arbete med trivseln på skolan ger resultat. 
På ProCivitas i Malmö strävar vi efter att verksamheten ska genomsyras av de grundläggande värden 
som beskrivs i läroplanen. Vårt uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
samhällsmedlemmar. Alla skolans regler har tagits fram gemensamt av elever och personal. 
Vi har som mål att behandla våra elever som ”vuxna” gällande frihet såväl som ansvar. Eleverna skall 
se skolan som sin arbetsplats och känna ansvar gällande sin studiemiljö. Detta uppnås genom att 
eleverna ständigt engageras i skolans arrangemang. Elevengagemanget tar sig till största del uttryck 
genom skolans mycket aktiva elevkår med dess utskott. Via utskotten genomförs många av skolans 
trivselevents som är mycket välbesökta och som kraftigt bidrar till den goda stämning som råder på 
skolan.  Man bidrar med konkreta förslag på aktiviteter som främjar sammanhållning. 

Exempel på genomförda trivselarrangemang: 

·       Välkomstkväll för de nya ettorna 
·       Tredagars elevläger för de nya ettorna på Lingvallen i Ängelholm. 

·       Recentiorsfest i Lund för samtliga ProCivitasettor. 

·       Klasskvällar tillsammans med klasscoachen. 
·       Filmkvällar 

·       Fotbollskvällar 

·       ProCivitas Volleybollturnering 

·       Diverse elevkårsarrangemang 

 
Arbetet med elevtrivsel följs upp genom regelbundna möten med skolans elevkår samt Elevplenum, 
och frågor kring elevtrivsel och upplevd kvalitet finns med i samtliga utvärderingar som utförs under 
ett läsår.  
 
Resultaten avseende studiero indikerar att vi brutit en nedåtgående trend. Analysen är att 
trendbrottet beror på att vi arbetat aktivt med studiero i form av Önskat läge i klassrummet som var 
ett av läsårets utvecklingsområden. Vi kommer att fortsätta arbetet med Önskat läge i klassrummet i 
samma form som genomförts under läsåret 16/17. 
När det gäller undervisning så visar intervjuer med eleverna att nöjdheten generellt är mycket god. 
Det har varit inom något eller några ämnen som man har haft något negativt att komma med och då 
rör det främst önskemål om tydlighet i återkopplingsarbetet. 

 

Årets fokusområden 
Inför läsåret 2016-2017 valde ProCivitas Malmö fyra fokusområden att arbeta extra med;  

• förstärkt trygghetsteam 
• IKT 
• önskat läge i klassrummet  
• specificerade försteläraruppdrag.  

 

Förstärkt trygghetsteam s.k. värdegrundsgruppen 



Elevhälsoteamet har, i samband med hälsosamtal, identifierat ett behov av förebyggande och 
hälsofrämjande arbete med fokus på̊ studierelaterad stresshantering samt psykosocial arbetsmiljö̈. 
Skolan har en relativt socioekonomisk homogen elevgrupp med högpresterande elever, där elever 
som faller utanför denna norm, kan uppleva psykisk ohälsa kopplat till utanförskap. En andel av våra 
elever upplever också psykisk ohälsa kopplat till stress och prestationsångest. Dessa observationer 
ligger i linje med vad Barnombudsmannen och Skolverket funnit i sina undersökningar om ökad 
stress hos svenska skolelever (i Socialstyrelsen, 2016 s.104; Skolverket, 2014 s.10) 
     

ProCivitas i Malmö har sedan tre år tillbaka, genom skolans värdegrundsteam i samarbete med EHT, 
arbetat aktivt med likabehandling och elevhälsa. Detta har tidigare skett ut mot eleverna och med 
goda resultat. För att skapa kontinuitet i arbetet beslutade värdegrundsgruppen i samråd med EHT 
inför läsåret 16/17 att skolans personal skulle vidareutbildas inom områdena värdegrund och 
elevhälsa. Detta för att kunna säkerställa att kunskapen finns på hela enheten och kan föras vidare 
till nya elever och personal samt genomsyra skolans arbetssätt. Således har personalen och 
värdegrundsgruppen under det gångna läsåret bl.a. genomgått ett utbildningspaket i samarbete med 
Malmö Högskola med titeln Värdegrund i teori och praktik.  
Vidare har personalen fått utbildning inom specialpedagogik i form av föreläsningar av SPSM, skolans 
specialpedagog, Roger Åkerman (Malmö högskola) samt Malmö kommuns ambulerande 
hörselpedagog för att bättre uppmärksamma och anpassa undervisningen till elever med 
specialpedagogiska behov.  
Personal och elever i åk 1 har också fått tagit del av föreläsningar om Growth mindset - där bland 
annat prestationsångest behandlades. Utvärderingen av projektet visade att utbildningen uppfattats 
som positivt och behövlig och kommer därför att fortsätta läsåret 2017/2018.  

 
IKT 
Fokus på IKT har inneburit att samtliga skolans lärare numera använder sig av Google Classroom 
vilket eleverna upplever som positivt då de känner igen sig oavsett ämne. Punktinsatser riktade till de 
mer IT-svaga i personalen har resulterat i att fler nu anammat ett digitalt arbetssätt samt att alla i 
personalen deltar i diskussioner kring IT och lärande. Vidare har fokus legat på att fler av skolans 
lärare ska känna sig trygga i användandet av digitala hjälpmedel såsom DigiExam och 
Kunskapsmatrisen. 
Som en del i skolornas systematiska kvalitetsarbete ligger arbete med IKT-utveckling och digital 
kompetens. För att få stöd i det arbetet genomför AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor en 
självskattning i SKL:s verktyg LIKA vid läsårsstart. 

 



 
SKL:s LIKA-tempen – Skolornas självskattning av IKT-mognad 
 
Verktyget bygger på självskattning genom 76 parametrar kategoriserade under Ledning, 
Infrastruktur, Kompetens och Användande. Utfallet presenteras här översiktligt på aggregerad 
nationell nivå, AcadeMedias teoretiska gymnasieskolor och respektive skolenhet och används som en 
del i skolornas utvecklingsarbete. Utifrån denna självskattning kan man se att ProCivitas Malmö på 
punkterna Ledning och Infrastruktur har en hög IKT-mognad men att ett arbete kring Kompetens och 
Användande bör fortsätta. 

 
Önskat läge i klassrummet 
Utvecklingsområdet Önskat läge i klassrummet syftade till att genom ökad tydlighet och ett 
gemensamt förhållningssätt pedagoger emellan höja den upplevda graden av studiero i 
klassrummen. Målsättningen var att Studiemiljö skulle ligga över 90 vid nästa NKI-undersökning. Vi 
nådde inte ända fram vad gällde målsättningen men har vänt en nedåtgående trend.  

 
 
 



Specificerade försteläraruppdrag 

På ProCivitas Malmö har varje förstelärare ett uppdrag att driva kollegialt lärande för ökad 
måluppfyllelse på skolan som helhet. Under föregående läsår har försteläraruppdragen fördelat sig 
enligt tabell nedan.  Systemet med försteläraruppdrag kommer att fortgå kommande läsår. 

Område/försteläraruppdrag Uppdrag 

1. Betyg och bedömning. 
Leda pedagogiska fora med fokus på 
betyg och bedömning. 

2. Pedagogisk utveckling i form av kollegialt lärande 
och coachande samtal. 

Pedagogiskt utvecklingsarbete med 
fokus på Moderna språk. Utveckling av 
digital kunskapsbank för Engelska. 

3. ProCivitas koppling till högre utbildning med fokus 
på Naturvetenskapliga utbildningar samt delta i 
centralt utvecklingsarbete för Matematik. 

Vårda och skapa kontaktytor mellan 
ProCivitas och i första hand Lunds 
Universitet. 

4. Elever med Matematik som utmaning. 

Skapa strukturer och arbetssätt som 
syftar till att hjälpa elever som har svårt 
att klara Matematikkurserna. 

5. Utvecklingsarbete kopplat till 
Ekonomiprogrammet. 

Styra och inspirera till utveckling inom 
de företagsekonomiska kurserna med 
fokus på förberedelse för Ung 
Företagsamhet. 

6. Matematiklyftet 2.0 Leda och koordinera Matematiklyftet. 

7. IKT Leda och koordinera skolans IKT-arbete. 

 

Åtgärder för ökad utveckling 
Inför läsåret 2017-2018 har ProCivitas Malmö valt tre fokusområden att arbeta extra med;  

• Förstärkt trygghetsteam s.k. värdegrundsgruppen 

• IKT 

• Programlagens arbete 

Förstärkt trygghetsteam s.k. värdegrundsgruppen 
Sex utbildningstillfällen kommer att ges. Moment som kommer att beröras är konsekvenstrappa och 
flödesschema för hur ärenden/incidenter hanteras, diskrimineringsgrunder och kränkningar, 
begreppen i styrdokumenten, ramar och tolkningar samt normkreativt arbete. 
Förutom ovanstående utbildningspaket kommer ett antal lärare och 5-6 ungdomar även medverka i 
kursen Att motverka rasism och främlingsfientlighet i skola och förskola som hålls av Malmö 
Högskola. Kursen omfattar 2 tillfällen. 

 
IKT 

Verksamhetsåret 17/18 är tredje året IKT finns som ansvar hos förstelärare. Under de tidigare 
verksamhetsåren har LIKA-uppskattningen visat att ProCivitas Malmö ligger långt fram vad gäller IKT-



arbetet, inte minst infrastrukturen som når maximal poäng. Primärt mål är att bibehålla dessa 
resultat. Mer konkreta fokusområden för året är att nyanställda lärare ska komma in i verksamheten 
och känna trygghet i att be om hjälp vid behov. Utöver detta är det viktigt att lägstanivån, snarare än 
högstanivån, är hög. Detta för att skapa ett klimat som främjar samarbete, jämlikhet och dela-kultur. 
Därför kommer IKT-pedagogen framförallt rikta in sig på handledning och entusiasmerande av de 
pedagoger som inte kommit lika långt i arbetet med digitala verktyg. Dessutom ska IKT-pedagogen 
ansvara för att hålla sig á jour med nya verktyg och forskning samt vara en god förebild i 
digitaliseringsarbetet, exempelvis genom att aktivt medverka på de nätverksträffar för IKT-pedagoger 
som anordnas regelbundet av AcadeMedia. Slutligen sker större förändringar utanför den egna 
verksamheten vad gäller digitaliseringen av skolan. Det är IKT-pedagogens uppdrag att stötta övriga 
lärare i implementeringen av detta arbete för att säkerställa att styrdokumentens krav följs.  
 
Programlagens arbete 
Fyra programlagsutvecklare med har utsetts inom ramen för 
förstelärartjänsterna.  Deras uppdrag kommer att vara att leda sina programlag 
mot högre måluppfyllelse. Alla programlag kommer att ha tre huvudfokus 
under läsåret 17/18: 

• Programlagsutveckling med fokus på attraktivitet. 
• Likvärdig bedömning 
• Elevhälsa ur pedagogens perspektiv. 

 
 

 

 

 
 
 


