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REKTOR HAR ORDET 
Juni 2020 drog antagligen hela skolsverige en lättnadens suck; ett år av aldrig tidigare skådade 

prövningar var till ända. Många nya lärdomar hade dragits och utmaningar hade tacklats. Under 

sommaren sjönk siffrorna över smittade stadigt och skolorna startade i augusti i positiv anda, med 

alla elever på plats i skolbänkarna. Ibland var det nästan lätt att tro att allt var som vanligt igen.  

Under första pandemivågen klarade sig Skåne väldigt lindrigt undan smitta och de kraftiga 

restriktionerna för skolan under våren 2020 kändes ibland som en bestraffning – restriktionerna var 

anpassade efter områden där smittan var alarmerande hög. Den andra pandemivågen slog dock hårt 

mot Skåne, som ett tag var en av de hårdast belastade regionerna i Sverige. När fjärrundervisningen 

startades upp igen var det med stress och sorg, men också med större förståelse hos de lärare som 

under våren suttit hemma och arbetat. Ändå blev det som läsåret 19/20 var något nytt under läsåret 

20/21 något uttjatat och en större börda att bära än under föregående läsår.  

Varenda del av ProCivitas Malmös verksamhetsår har präglats av de restriktioner som infördes vid 

olika skeenden under läsåret, inte minst för personalens arbete. Det utvecklingsarbete med kollegialt 

lärande som drogs igång i början av läsåret lades runt jul på is; belastningen på personalen var helt 

enkelt alldeles för hög. Den kollegiala samvaron, som alltid varit en viktig del av ProCivitas Malmö, 

påverkades också av pandemitrötthet och distansarbete. När vi inte på samma naturliga sätt kunde 

mötas, samarbeta och samtala i vardagen utmanades relationerna på arbetsplatsen och det har blivit 

tydligt att tydlighet är svårt. När informationsflöden förändras och blir mer digitala finns det de som 

har svårt att få översyn över verksamheten på samma sätt som när arbetet sker på plats. Under de 

månader undervisningen varit blandad mellan fjärrundervisning och närundervisning har personalen 

också vittnat om mer stress och svårigheter att hålla allt för många bollar i luften samtidigt. Det var 

en trött skola som vinkade av studenterna i juni. För att ta hand om varandra och avsluta året i en 

positiv anda avslutade vi året med en kick-out med fokus på att ha det trevligt tillsammans och stärka 

våra relationer för att kunna börja läsåret 21/22 med lust och framåtanda.  

Allra mest har dock eleverna lidit under detta läsår. Den psykiska ohälsan ökade påtagligt i samband 

med fjärr- och distansundervisningen när eleverna tappade kontakten med sina kamrater och 

förlorade rutinerna i vardagen. Fler elever än normalt har drabbats av ätstörningar och depressioner, 

vilket självklart påverkar deras studieresultat negativt. Eleverna har kämpat med motivation, 

koncentration och lärande och vi räknar med att konsekvenserna av detta kommer prägla även nästa 

verksamhetsår, framförallt för de elever som i augusti påbörjar år 3. En mycket stor del av deras 

gymnasietid har tillbringats framför skärmen. Dock har eleverna på ProCivitas Malmö ändå lyckats 

bättre än vad vi ibland befarade. Endast ett fåtal elever i årets studentkull lämnar gymnasiet utan 

gymnasieexamen. Det visar att elever, lärare och övrig personal kämpat in i det sista för att så många 

som möjligt ska klara sig.  

Även andra positiva lärdomar finns. Årets utvecklingssamtal, som självklart skedde digitalt, fungerade 

mycket bra. Fler vårdnadshavare än normalt deltog och pedagogerna uppfattade samtalen som 

konstruktiva och effektiva. Det visar att digitala lösningar bör följa med oss in i en mer normal 

skolvardag, istället för att snabbt glömmas bort. Vi har lärt oss att anpassa vardagen snabbt och 

eleverna har visat respekt och tålamod inför lärarnas arbete och utmaningar. Därtill har eleverna 

kanske fått större förståelse för vilken betydelse skolan har i deras vardag, och vilken betydelse 

undervisning i skolan har för deras lärande och skolresultat.  
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Förhoppningsvis kan vi i höst bygga vidare på den känslan och fokusera på meningsskapande och 

samhörighet. Efter det glädjande beskedet att vaccinationerna kommer omfatta även 

gymnasieungdomar ser vi fram emot ett läsår som kan präglas inte av akuta insatser för att förhindra 

Covid-19 utan av de kunskaper och erfarenheter som gjorts under dessa två Coronaläsår, på plats i 

klassrummen, tillsammans utan oro för smitta och sjukdom. 
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GRUNDFAKTA OM PROCIVITAS 

Vision och ProCivitas grundpelare 
ProCivitas vision är att skapa Sveriges bästa gymnasieskola. Vi arbetar efter devisen ”kvalitet i allt”. 

Vårt arbete genomsyras av höga ambitioner inom akademiska studier, systematisk och kontinuerligt 

kvalitetsarbete samt ett nära samarbete med det lokala näringslivet och universitet.  

Vårt mål är att se till hela individen och sträva efter att skapa en plattform för gott självförtroende, 

en stabil värdegrund och goda kunskaper. Vi ska ge eleverna bästa möjlighet till en kvalitativ och 

framtidsinriktad utbildning. Det innebär att verka för en trivsam och innovativ skolmiljö, där alla 

arbetar för att varje elev ska lyckas med sin utbildning.  En målsättning är att eleven efter 

genomgången utbildning är nyfiken och modig nog att möta nya utmaningar och möjligheter. 

På ProCivitas har du som elev höga ambitioner och samtliga våra program är högskoleförberedande. 

ProCivitas vision bygger på 3 grundpelare: Professionalitet, exklusivitet, verklighet 

Professionalitet innebär för oss att vi har höga förväntningar på eleverna för att de ska lyckas i sina 

studier. Undervisningen är schemalagd och i stor utsträckning lärarledd. Undervisningen innehåller 

inslag av gästföreläsningar och samarbete med arbetslivet och universitet. Vi har ett stort fokus på 

studiero och alla pedagoger ska föregå med gott exempel.  

Exklusivitet innebär att vi satsar på egna kök och matsalen ska efterlikna en restaurangmiljö. Vi 

satsar på elevkickoffer och alla elever ska erbjudas en studieresa i Europa under sin tid på skolan. Vi 

satsar även på attraktiva lärmiljöer där vi har en särskild utvald linje för inventarier. När det gäller 

läromedel och teknik ligger skolorna i framkant. På våra skolor hjälps vi alla åt att hålla snyggt och 

rent omkring oss.  

Verklighet innebär att vi har ett nära samarbete med det lokala näringslivet och universiteten. Vi gör 

ofta studiebesök och bjuder in gästföreläsare utifrån. Vi satsar hårt på Ung Företagsamhet och har 

vunnit flera priser. Vi deltar även vid det Europeiska ungdomsparlamentet och 

matematikolympiaden. Flera av våra elever har dessutom gått sommarforskarskolor.  På ProCivitas 

har vi även ett mentorsprogram för elever i åk 3, där de får ansöka om möjlighet att få en mentor 

från näringslivet eller akademien. På ProCivitas finns det även ett utvecklat alumninätverk med 

träffar både fysiskt och genom sociala medier.  

Organisation 

ProCivitas skolor ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en 

utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna på ProCivitasskolorna leds i sin tur av skolchef 

Jimmy Rosengren. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma rektorsmöten. Under 

året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska gymnasieområdet gemensamma kvalitets- och 

ledardagar.  

På skolorna är personalen organiserade i arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Rektor, 

biträdande rektor och arbetslagsledarena utgör skolan ledningsgrupp. 

Varje skola har dessutom utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.  
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Skolor och program 

Under läsåret 2020/2021 var det drygt 2600 elever som studerade på någon av våra skolor. På 

ProCivitas bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program och inriktningar:  

- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

Vi har bedrivit utbildning sedan 1997 och ingår sedan 2011 i utbildningskoncernen AcadeMedia.  

ProCivitas hade läsåret 2020-2021 7 skolor runt om Sverige.  

Skola  Elevantal Startår Program 

ProCivitas Helsingborg 540 1997 

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

Naturvetenskapligt program (NANAT, NANAS) 

ProCivitas Växjö 430 1999 

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS) 

ProCivitas Malmö 728 2002 

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS) 

ProCivitas Lund 328 2013 

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS) 

ProCivitas Stockholm 391 2017 
Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

ProCivitas Karlberg 151 2019 
Samhällsvetenskapsprogram (SABET) 

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT) 

ProCivitas Uppsala 96 2020 

Samhällsvetenskapsprogram (SASAM, SABET) 

Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS) 

 

Om skolenheten  

Bakgrund 

Historik, fakta och organisation 

ProCivitas i Malmö startade läsåret 2002–2003 på Dringenbergska gården, Norra Vallgatan 66. Första 

året hade skolan en inriktning Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Ekonomi. Redan från start 

hade skolan en tydlig koppling till näringslivet och ett Mentorsprogram där varje elev fick en egen 

kontaktperson från näringslivet som ett bollplank för att diskutera sin framtid.  
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Läsåret 2004–2005 startades ProCivitas Idrottsgymnasium, ett specialutformat idrottsprogram för 

gymnasieungdomar som önskade kombinera en elitsatsning inom idrott med gymnasiestudier. 

2010 startades Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap. 

I samband med gymnasiereformen Gy 11 år 2011 startades Samhällsvetenskapsprogrammet, 

inriktning Samhällsvetenskap, Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap respektive 

Naturvetenskap och Samhälle samt Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi. Samma år startades 

också Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU. 

Läsåret 2012–2013 introducerades Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap. 

Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik startade 2018. 

Organisation och arbetsformer   

Skolans arbetsorganisation består av skolledning (rektor och biträdande rektor), en utökad 

ledningsgrupp bestående av de sju förstelärarna samt ansvarig för skolans nationella idrottsprogram 

NIU, elevhälsan och programlag som är indelade efter skolans tre program. Till detta ingår tränare 

som kopplade till skolans NIU-program. Förutom personal kopplade till skolans pedagogiska 

verksamhet finns också övrig personal som administration, kökspersonal, lokalvårdare och 

vaktmästare.  

 

Flödesschemat visar ProCivitas i Malmös arbetsorganisation läsåret 2020/2021 

Utvecklingsorganisationen styrs av skolan prioriterade utvecklingsområden. Varje område leds av en 

förstelärare och lärarna kan vara uppdelade i programlag eller i ämneslag beroende på fokusområde. 

Tillsammans tar sig förstelärare och lärare an områden som identifierats som fokusområden. Vidare 

har varje klass under läsåret en lärare som har särskilt ansvar för klassen en s.k. klasscoach. I årskurs 

ett delas klasscoachskapet av två lärare medan i övriga klasser har klasscoacherna var sin klass.  

Klasscoachens roll är att, förutom att följa upp närvaron i klassen och agera kontaktperson för elever 

och vårdnadshavare, också fånga upp klassens tankar och synpunkter under klasscoachtiden.  Vidare 

har klasscoachen som uppgift att hålla utvecklingssamtal under höstterminen termin med eleverna i 

sin klass. Samtliga elever erbjuds även utvecklingssamtal under våren i form av ämnessamtal med 
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undervisande lärare. För att möjliggöra möten inom arbets- respektive utvecklingsorganisation finns 

två timmar avsatt mötestid i veckan. 

Lokaler 

ProCivitas i Malmö har sedan 2005 en väldisponerad lokal om 3350 m2 och sedan 2018 ett 

våningsplan om 817 m2 i en närliggande fastighet. Lokalerna är centralt belägna när Malmö 

centralstation. I dessa lokaler sker all undervisning utom den som är idrottsrelaterad. Den stora 

skolbyggnaden domineras av en stor ljusgård, vilket ger överblick och skapar möjlighet till samvaro 

och trivsel. Klassrummens storlek är anpassat för det antal elever vi har i klasserna. Klassrummen 

som är fräscha och ljusa är utrustade med kortskjutande projektorer. På våning 2 finns en länga med 

grupprum. På våning 1 finns ett välutrustat labb för eleverna på NA-programmet. I vårt 

undervisningsannex som ligger placerat ca 200 m från huvudbyggnaden innehar ProCivitas översta 

våningsplanet. Förutom klassrum, grupprum och personalrum finns två stor ljusa, öppna 

samlingsytor med studieplatser. Vidare har skolan eget kök där maten tillagas. Kök och matsal ligger 

placerat i huvudbyggnaden. 

Idrottslokaler hyrs på Kockums fritid och externa föreläsningslokaler finns att tillgå på Malmös 

Tekniska Museum, Lärarhögskolan och Kockum Fritid. 

Personal och elever 

I tabellerna nedan framgår fördelningen elever och lärarbehörighet i skolan läsåret 2020/2021. 

Eleverna kom främst från Malmöregionen men även andra delar av sydvästra Skåne. Förutom 

skolledning (rektor och biträdande rektor), pedagoger, administration och tränare kopplat till 

idrottsutbildningen fanns även skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog samt skolläkare 

(se figur ovan). 

Tabellen visar antal elever totalt, andel kvinnor, andel med utländsk bakgrund, andel med högutbildade föräldrar samt antal 

elever i år 1, år 2 och år 3. Uppgifterna avser oktober 2019/20. Statistik för 2020/21 saknas i Siri. 

Elev- och lärarstatistik 
läsåret 2019/20 

ProCivitas Privata Gymnasium, Malmö 

 Totalt resp. program Antal 
elever 

Andel 
kvinnor 
(%) 

Andel m. 
utl. bakgr. 
(%) 

Andel m. 
högutb. föräldrar 
(%) 

Antal 
elever i 
årskurs 
1 

Antal 
elever i 
årskurs 
2 

Antal 
elever i 
årskurs 
3 

ProCivitas Privata 
Gymnasium, Malmö 

726 56 
15 

 
82 217 261 248 

Ekonomiprogrammet 257 54 16 84 72 112 73 

Naturvetenskapsprogrammet 217 52 22 83 72 74 71 

Samhällsvetenskapsprogram
met 

252 59 9 79 73 75 104 

Andel behöriga lärare i 
procent  

98,7 

Källa: Siris 2019/2020 års data. 
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Vårt kvalitetsarbete 
Inom ProCivitas vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. 

Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 

utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

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

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

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex. 

sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i 

det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

 

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus 

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning 

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

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

korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 

verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av 

varandra. 

Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom ProCivitas handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 

behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, 



 

11 
 

arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom 

ProCivitas hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för 

eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert 

och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 

av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en 

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan 

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar 

(november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen 

utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari) som ger oss elevernas 

perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april görs dessutom betygsprognoser i 

syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.  

Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 

månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som 

sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt 

under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 

skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 

under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 

skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 

arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 

måluppfyllelse nästa läsår. 

Skolans systematiska kvalitetsarbete 
På enheten ProCivitas i Malmö har vi förutom ovanstående uppföljningar ytterligare 

kvalitetssäkrande processer, däribland överlämnings-EWS i början av läsåret samt regelbundna 

närvarouppföljningar av klasscoach respektive elevhälsan. Därtill gör all personal en gemensam 

verksamhetsanalys i juni baserat på en beskrivningsmodell för framgångsrik skola (tabell 2 visar en 

översikt över skolans kvalitetssäkrande processer). 

Resultaten från våra enkätundersökningar följs upp och analyseras kontinuerligt av personal och 

elever. Samtliga elever/klasser deltar under klasscoachtid i analysarbetet och ytterligare analysarbete 

görs av klasscoachrepresentanter under elevplenum (elevråd). 
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Tabellen visar Årsöversikt över skolans kvalitetssäkrande processer och sammanfattar vårt systematiska kvalitetsarbete 

2020/2021. 

 Årsöversikt över skolans systematiska kvalitetsarbete 

Augusti ❖ Färdigställande av: 

➢ Verksamhetsutvecklingsplan 

➢ Kvalitetsrapport  

❖ Överlämnings-EWS (samtliga elever) 

❖ Uppföljning av ordningsregler och Planen mot kränkande behandling bland elever (under 
klasscoachtid) och personal 

❖ Klasscoachmöte (klassråd) 

September ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Screening  

➢ Matematik åk1 

➢ Läsförståelse åk1 

❖ Klasscoachmöte (klassråd) 

❖ Uppstartsmöte med specialpedagog för berörda elever 

❖ Hälsosamtal med samtliga elever i åk 1 påbörjas och fortlöper under året 

Oktober ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Utvecklingssamtal (ht) 

❖ Betygsuppföljning till huvudman 

❖ Elevplenum (elevråd) 

November ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Enkätundersökning 

➢ Undervisningsutvärdering 

➢ Likabehandlings- och värdegrundsenkät (LoV) 

❖ EWS ht (resultatuppföljning samtliga elever) 

❖ Betygsprognos 

December ❖ Uppföljning och analys av resultat bland elever och personal av 

➢  Likabehandlings- och värdegrundsenkät (LoV) 

➢ Undervisningsutvärderingen  

❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Färdigställande av Planen mot kränkande behandling 

Januari ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Halvårsomdömen 

❖ Koncerngemensam elevundersökning (bl.a. undervisningsutvärdering) 

❖ Medarbetarsamtal (uppföljning av undervisning) 

Februari ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ EWS vt (resultatuppföljning samtliga elever) 
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❖ Utvecklingssamtal (vt) 

❖ Uppföljning och analys av resultat i den koncerngemensamma elevundersökningen bland 
elever (under klasscoachtid) och personal 

❖ Medarbetarsamtal (uppföljning av undervisning) 

Mars ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

❖ Betygsuppföljning  

❖ Elevplenum (elevråd) 

❖ Medarbetarsamtal (uppföljning av undervisning) 

April ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 

Maj ❖ Elevuppföljning inom programlag (bl.a. micro-EWS) 

❖ Elev- och närvarouppföljning EHT 

❖ Närvarouppföljning klasscoach 
 

Juni  

❖ Verksamhetsutvärdering och analys (personal) 

❖ Sammanfattande analys av hela läsårets enkäter (personal) 

❖ Arbetsplan inför kommande läsår 
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RESULTATREDOVISNING - resultatkvalitet  
Resultatkvalitet handlar dels om hur väl eleverna når målen för utbildningen; det vill säga de mål som 

finns i läroplanen och varje programs examensmål. Resultatkvalitet följs som tidigare beskrivits upp i 

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober), Undervisningsutvärderingen (november), 

den koncerngemensamma Elevenkät (januari), EWS, betygsprognoserna klasscoachtid, elevplenum 

samt den slutliga resultatsammanställningen efter avslutat läsår. Uppföljningarna ger oss svar på hur 

väl vi uppnått de nationella målen men också elevernas uppfattning av utbildningen. 

Kunskaper 
Vi redovisar här resultaten för våra avgångselever, hur samtliga betyg som satts under läsåret är 

fördelade samt andelen min engelska, matematik, svenska och gymnasiearbetet.  

Avgångsbetyg och examensgrad 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021 

Av våra avgångselever 2021 nådde 96 % gymnasieexamen och sett till program nådde 96 % examen 

på ekonomiprogrammet (EK), 99 % på naturvetarprogrammet (Na) och 92 % samhällsprogrammet 

(Sa). Jämfört med föregående två år ligger examensnivån i stort sett oförändrad på Na-programmen. 

På Ek och Sa-programmet ses en minskning av andelen elever som når målen jämfört med 

avgångsåret 2020, från 99 % till 96 % 2020. I förhållande till rikssnittet befinner sig skolans samtliga 

program över rikssnittet 2021 (Figur nedan).  

Andelen avgångselever (%) med gymnasieexamen på ProCivitas Malmö jämfört med rikssnittet läsåren 2019/20 t.om 

2020/2021. Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program för samtliga huvudmän. När resultat i Siris saknas anges 

huvudmannens resultat för året. 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever 2021 var 17,6, vilket är en svag 

minskning jämfört med föregående år (17,8). Sett till respektive program var GBP på Ek 18,3, 18,1 på 

Na samt 17,2 på Sa. Jämfört med rikssnittet ligger GBP på samtliga program ca 2–3,5 meritpoäng 

över rikssnittet (Figur nedan). 

Genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever på ProCivitas Malmö jämfört med rikssnittet läsåren 

2019/20 t.om 2020/2021.Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program för samtliga huvudmän. När resultat i Siris saknas 

anges huvudmannens resultat för året. 
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Sett till andelen examen fördelat på kön kan man se att examensgraden för flickor är oförändrad 

medan den för pojkar har minskat något och ligger i paritet med 2019 års värden (Figur nedan). 

Motsvarande bild kan dock inte ses i GBP. GBP (18,0) för flickor är stort sätt oförändrat jämfört med 

2020 (17,9) och ligger i linje med resultatet från 2018 (17,8). För pojkar är GBP ses en fortsatt 

minskning (17,6 till 17,2) jämfört med 2019 och 2020. GBP är något högre för flickor än för pojkar 

(Figur nedan). 

Andelen avgångselever (%) med gymnasieexamen fördelat på kön läsåren 2019/20 t.om 2020/2021. Rikssnitt anger rikssnitt 

för nationella program för samtliga huvudmän. När resultat i Siris saknas anges huvudmannens resultat för året. 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) fördelat på kön läsåren 2019/20 t.om 2020/2021. Rikssnitt anger rikssnitt för nationella 

program för samtliga huvudmän. När resultat i Siris saknas anges huvudmannens resultat för året. 

Betygsfördelning samtliga elever 

Fördelningen av betygen (A-F) 2020 visar på att betygen C, B och A är utmärkande i det att de utgör 

86 % av betygen sett till totalen. Jämfört med 2020 är betygsfördelningen relativt oförändrad på de 

olika programmen bortsett från att andelen A har minskat medan betygen B ökat på Na- respektive 

Sa-programmet (Figur nedan). Vad gäller betygsfördelningen mellan pojkar och flickor kan vi se en 

fortsatt övervikt av betyget A hos flickor jämfört med pojkar medan pojkar har procentuellt något 

mer B och C (Figur nedan). 

Betygsfördelning (%) för samtliga satta betyg läsåren 2019/2020 och 2020/2021. När resultat i Siris saknas anges 

huvudmannens resultat för året. 
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Betygsfördelning (%) fördelat på kön läsåren 2019/2020 och 2020/2021. När resultat i Siris saknas anges huvudmannens 

resultat för året. 

Resultat nationella prov 

Med anledning av den rådande coronapandemin genomfördes inga nationella prov vårterminen 

2021.  Istället för resultat från de nationella proven redovisas andelen godkända betyg Eng5-7, 

Ma1b-3b, Ma1c-3c, Sv1-3, Sva1-3 och gymnasiearbetet för samtliga elever läsåret 2020/21 jämfört 

med läsåret 2019/20. I matematikkurserna är andelen godkända betyg mellan 85–100 % med minst 

andelar godkända betyg i Ma3b (Figur nedan). Man bör ta i beaktande att det är fler elever som läser 

Ma2b och Ma2c jämfört med Ma3b och Ma3c. 95 % av alla elever fick godkänt betyg Sva3 vilket är en 

minskning jämfört med läsåret 2019/2020. Vi såg också en ökning av andelen F i Eng 7 (3 %) jämfört 

med föregående år. I övriga ämnen var andelen elever som fick godkänt betyg 100 % (Figur nedan). 

Betygsfördelning (%) av resultaten från nationella prov i Eng5-7, Ma1b-3b, Ma1c-3c, Sv1-3 och gymnasiearbetet för 

samtliga elever läsåren 2019/2020 och 2020/2021. När resultat i Siris saknas anges huvudmannens resultat för året. 

Demokrati- och värdegrundsarbetet 

Resultat normer och värden 

I elevenkät gjord på vårterminen 2021 svarade 96 % 7–10 och 4 % 4–6 av eleverna att de kände sig 

trygga på skolan. 74 % av eleverna upplever i hög grad (skala 7–10) att eleverna behandlar varandra 

väl medan 22 % svarade att de ansåg att eleverna behandlade ganska väl (skala 4–6) (Figur nedan). 

På frågan om personalen behandlade dem väl svarade 98 % upplevde att personalen behandlade 

dem väl. Svaren skiljer sig något mellan pojkar och flickor – 90 % av pojkarna ansåg att eleverna 

behandlade varandra väl medan motsvarande andel var 77 % av flickorna. På frågan om man upplevt 

sig illa behandlad av andra elever svarade 98 % (pojkar) respektive 94 % (flickor) att det inte upplevt 

sig blivit illa behandlad av skolkamrater. Vad gällde frågan hur personalen upplevs behandla eleverna 

svarade 98 % av pojkarna och 99 % av flickorna att de upplevde att personalen behandlade dem väl 

(Figur nedan). 93 % av eleverna upplever heller inte att det finns någonting i skolmiljön som de 

upplever som diskriminerande. Här förelåg ingen skillnad på hur flickor och pojkar svarade.  
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Elevernas upplevda kvalitet utifrån trivsel och trygghet för samtliga elever läsåren 2019/2020 och 202 072 021. Eleverna 

svarar ja eller nej på hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever i % 

som angett respektive svarsalternativ. Andelen nej anges i orange och ja i blått. Elevernas upplevelse av Trygghet och trivsel 

i den verksamhetsgemensamma undervisningsutvärderingen 2020–2021. Eleverna anger på en skala 1–10 hur väl ett 

påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever i procent som angett 

svarsalternativ 1–3, 4–6 och 7–10. Undersökningen omfattar samtliga elever läsåret 2020–2021. 

Elevernas upplevda kvalitet utifrån trivsel och trygghet diagrammet visar andelen pojkar och flickor i % som angett 

svarsalternativ ja eller nej 2020–2021. Eleverna ja eller nej på hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse 

och diagrammet visar andelen pojkar och flickor i % som angett respektive svarsalternativ. Andelen nej anges i orange och 

ja i blått.  

 

  



 

18 
 

UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - struktur-och processkvalitet 
Undervisning och lärande  

Rektors organisering  

Vår verksamhet syftar till att alla våra elever ska ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper för att 

utvecklas så långt som möjligt och uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär 

att eleven har kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier (Lgy 11, § 2.1). Personalen på 

skolan är i arbetsorganisationen organiserade i programlag som tillsammans arbetar runt eleverna 

och mot programmens examensmål. Varje programlag leds av en programlagsansvarig. 

Programlagen möts regelbundet och följer bl.a. upp elevernas studieresultat i s.k. mikro-EWS. 

Personal från elevhälsan deltar också regelbundet vid mötena och vid behov får personalen 

handledning av skolpsykolog.  Centrala förutsättningarna för god måluppfyllelse är att eleverna 

känner sig trygga och får studiero, får sin garanterade undervisningstid och är närvarande under 

lektionerna. Detta möjliggörs bl.a. genom att undervisningen på skolan är lärarledd och schemalagd. I 

vårt systematiska kvalitetsarbete följer vi också upp, förutom trygghet, trivsel och studiero, 

kunskapsresultat och närvaro. Dessutom genomför vi läs- och matematikscreeningar i årskurs 1, 

kartläggningar och överlämningskonferenser s.k. överlämnings-EWS för att på bästa sätt organisera 

undervisningen så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt. Vid behov sätter vi in olika former 

av anpassningar och extra anpassningar på såväl individ som på gruppnivå. Det kan röra sig från att 

göra schematekniska anpassningar för att möjliggöra flexibilitet i undervisningsgrupper till 

extralektioner, eller som i år LOV-skola.  En avgörande framgångsfaktor är att allt kvalitetsarbete sker 

i nära samarbete med elevhälsan. 

Ytterligare en viktig aspekt av vårt uppdrag är det faktum att vi lever i en föränderlig tillvaro som 

ställer krav på individens förmåga att anpassa sig till en globaliserad värld och ta till sig information. 

För att knyta samman skolan och dess omvärld har vi en tradition av att bjuda in gästföreläsare och 

på olika sätta samarbeta med universitet och näringsliv bl.a. via vårt mentorsprogram där elever i 

årskurs 3 erbjuds en mentor från näringslivet. En annan del i detta är att anställa behöriga lärare med 

erfarenhet från forskning och näringsliv. Därtill deltar vi och genomför flera nationella och 

internationella projekt, exempelvis genomför vi utlandsresor med samtliga elever via bl.a. ERASMUS, 

vi deltar i Europeiska ungdomsparlamentet (EYP), Ung företagande, EMax, Kemiolympiaden, 

European Union Science Olympiad (EUSO) och vi är sedan 2020/21 en FN-skola. Ett annat sätt att 

föra samman skolans verklighet med den utanför är via vår utlands- och alumnkoordinator som 

förutom att coachar elever med ambitioner att studera utomlands också samordnar vårt 

alumninätverk (bl.a. via vår alumniapp). Målsättning för oss på ProCivitas är inte bara att alla elever 

ska klara examen och vara väl förberedda för högskolestudier och arbetsliv, utan också för samhällets 

föränderliga krav.  

Utvärdering och analys 

Årets undersökningar visar att vi har fortsatt goda resultat vad gäller examensgrad (96 %), GBP (17,6) 

och elevernas nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad av skolan ligger på 91 % (se bilaga 1). Detta 

är särskilt glädjande under ett år präglat av pandemin och dess effekter. Att vi lyckats bibehålla goda 

resultat finns det flera förklaringar till. Förutom att vi har elever med höga ambitioner och med goda 

förutsättningar att klara sina studier har vi också en hög andel legitimerade lärare med höga 

förväntningar på eleverna, vilket Hatties metastudie från 2008 visat är viktiga faktorer för att elever 

ska lyckas (Hattie, 2008). Ytterligare framgångsfaktorer är att lärarna är ämneskunniga och bedriver 
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en varierad undervisning i klassrummet.  Forskning visar att elever uppnår goda resultat när de 

undervisas av lärare med goda ämneskunskaper och god didaktisk kompetens vilket bl.a. innebär att 

pedagogerna använder sig av varierade undervisningsmetoder och undervisningsmaterial 

(Skolinspektionen, 2010). Det visar också våra resultat (Bilaga 1) där bl.a. 94 % av eleverna uppger att 

lärarna är duktiga på att leda undervisningen i klassrummet.  

Vikten av tidiga studiestödjande insatser är något som också bör lyftas fram som en viktig 

framgångsfaktor. Vad vi avser med studie stödjande insatser är läs- och matematikscreening, aktiv 

närvarouppföljning, överlämningsrutiner och ett tydligt systematiskt kartläggnings- och 

uppföljningsarbete med avseende på elevernas studieresultat. Lärarna är också aktiva i arbetet med 

att anmäla till rektor och elevhälsan när en elev riskerar att inte nå målen i en kurs (Skol 3 kap. 5§ 

7§), vilket inneburit att vi kunnat sätta in stöd i form av extra anpassningar i ett tidigare skede. 

En annan viktig framgångsfaktor är våra kompetenshöjande insatser som bl.a. innebär 

professionshandledning som leds av vår skolpsykolog men också utvecklingen av det kollegiala 

lärandet. Vi ser att den här typen av utbildning bidrar till att förbättra undervisning och stärka 

lärarnas professionsutveckling.  

Andelen avgångselever med godkänd examen har legat i stort sett oförändrad på 99–100 % de 

senaste tre år på naturprogrammet. Motsvarande siffror på samhällsprogrammet var 91 % 2019, 99 

% 2020 och 92 % 2021 medan ekonomiprogrammet visat en negativ trend de senaste två åren (99 % 

2019, 96 % 2020 och 93 % 2021). Att vi ser en något lägre examensnivå och lägre GBP hos 

avgångseleverna kan vara en konsekvens av fjärr- och distansundervisningen. Vi kan fortsatt se att 

flickornas resultat ligger något högre än pojkarnas även efter distans- och fjärrundervisning. Sett till 

andelen med godkänd examen bland flickor ligger den oförändrat på 99 % medan andelen pojkar 

med godkänd examen sjunkit till 93 % 2021 – att jämföra med 99 % 2020. Även vad gäller GBP är 

flickornas resultat oförändrat medan pojkarnas fortsatt sjunka. Denna skillnad mellan pojkars och 

flickor skolresultat ligger i linje med vad man sett i PISA, TIMMS och flertalet forskarrapporter. 

Forskare menar att bl.a. den individualiserade skolan, där det förväntas att eleverna tar egna initiativ, 

söker källor, och producerar egna rapporter har varit mer gynnsam för flickor än för pojkar (Öhrn, E 

& Holm A-S, 2014). Dessa förmågor blir än mer avgörande under fjärr- och distansundervisningen, 

vilket kan förklara att flickorna klarat sig bättre. Sett till rikssnittet ligger andelen examen och GBP 

fortsatt över rikssnittet.  

När det gäller andelen godkända betyg på kursnivå (behörighetsgivande kurser) ser vi samma 

mönster som tidigare år nämligen att de störst utmaningar verkar finnas i kurserna matematik och 

svenska, särskilt i de mer avancerade kurserna i de högre årskurserna. Vi ser också att andelen A 

fortsatt minska medan andelen B och C ökat de senaste två åren. En möjlig förklaring kan vara 

senaste två årens fjärr- och distansundervisning. En annan förklaring kan vara att vi ser i våra läs-

screenings i årskurs 1 att läsförståelsen de senaste åren har sjunkit. Med anledning av det har vi 

sedan innevarande läsår avsatt en försteläraretjänst med fokus på läsutveckling. Vidare har vi ingått 

ett samarbete med Bibliotekstjänst för att stärka skolans bibliotek. Vi kan heller inte helt utesluta att 

vårt arbete med betyg och bedömning haft en påverkan på lärarnas betygsättningspraktik. Under 

vårens EWS och betygsprognos såg vi att flera elever hade svårt i Sv3 och Ma2b och Ma3b. Vi satte 

därför in extra undervisning I Sv3 och genomförde LOV-skola med fokus på matematik under 

februarilovet och sommarlovet. Trots insatserna ökade andelen F i Ma3b (till 15%) från att 2020 ligga 

på 6 %. Andelen F i Sv3 ökade något (till 5%) men resultat ligger inom spannet av normal fluktuation. 
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Den höga andelen F i SVA 3 (25 %) ska tolkas utifrån att endast 4 elever läste Sva3 dvs. 25 % 

motsvarar 1 elev. Bortsett från resultaten i Ma3b ligger de uppmätta förändringarna inom 

normalvariationen och slutsatsen är att vårens insatser haft avsedd verkan. Även om verksamheten 

under flera år haft digitalisering som fokusområde (bl.a. i form av ett försteläraruppdrag) och att 

matematiken lyftes fram som välfungerande av eleverna i Skolinspektionens tillsyn, har 

fjärrundervisning duration troligen påverkat inlärningen. 

Bedömning och betygssättning 

Arbetet med betyg- och bedömning har med tanke på förutsättningarna fallit ut väl. Majoriteten av 

lärarna har haft något eller några gemensamma betyg- och bedömningsprojekt varav flera av dessa 

kommer fortsätta nästa läsår. Projekten har särskilt inom vissa ämnen, exempelvis svenska och 

engelska, lett till en ökad samsyn, gemensam planering och ökad sambedömning.  För att säkerställa 

likvärdighet har lärarna, i den mån det har funnits tillgängligt, använt sig av Skolverkets 

bedömningsstöd. Det har varit av särskilt värde när årets nationella prov inte varit tillgängliga pga. 

pandemin. Även om arbetet tappade fart i och med omställningen till fjärr- och distansundervisning 

kommer det att fortgå nästa läsår. Kontinuitet är en viktig förutsättning för att vi ska lyckas nå våra 

mål. Andra viktiga förutsättningar är resurser i form av tid och pengar, kollegialt lärande och 

expertledd kompetensutveckling. Vi kommer därför inte göra några större förändringar jämfört med 

föregående år, exempelvis kommer vi fortsatt ha fyra förstelärartjänster avsatta för kollegialt lärande 

och betyg och bedömning. Vidare fortsätter vi med riktade kompetenshöjande insatser för 

undervisande personal i form av handledning och utbildning. Utvecklingsorganisationen har i det här 

arbetet varit organiserad både utifrån programlag och ämneslag och kommer vara så även 

kommande läsår. Vidare kommer vi ha tid avsatt, både veckovis och på studiedagarna, till vårt 

utvecklingsarbete.  

Ett annat mål inför året var att påbörja arbetet med att bygga upp ett fungerande skolbiblioteket. 

Även det här arbetet fick stå tillbaka till följd av pandemins inverkan på lärarnas arbetsbelastning 

men delar av de uppsatta målen genomfördes som planerat och med goda resultat bl.a. har började 

eleverna i årskurs tre att i mycket högre utsträckning använda sig av skolbiblioteket artikelsök än 

tidigare år. Vidare togs det fram en gemensam guide för vetenskapligt skrivande som ska användas 

på skolan. 

Slutsats och åtgärder till förbättring 

Resultaten från elevenkäterna och undervisningsutvärderingarna visar att eleverna är i hög grad 

nöjda med sin undervisning och trivs på skolan (91 %).  Av samtliga avgångselever fick 96 % examen 

och den genomsnittliga betygspoängen låg på 17,6p - 3,2 p över rikssnittet. Vår bedömning är att vi 

överlag har en väl fungerande undervisning och att undervisningen i hög grad är anpassad efter 

elevernas behov. De goda resultaten kan bl.a. förklaras av att lärare och elever har goda relationer, 

elevernas känner sig trygga och lärarna har höga förväntningar på eleverna vilket ligger i linje med 

Hatties metaanalys från 2008.  I vilken grad pandemin påverkat resultaten är svårt att säga men 

resultaten tyder på att fjärr- och distansundervisning kan ha haft en viss inverkan även om den är 

marginell. 

Skolans utvecklingsarbete präglades av de restriktioner som infördes under läsåret vilket bl.a. 

innebar att utvecklingsarbetet med betyg och bedömning och kollegialt lärande fick stå tillbaka under 

våren. Mycket av det arbete som var tänkt att genomföras under året kommer behöva 

implementeras nästa år i stället. Vi kommer att fortsätta arbeta med betyg- och bedömning både 
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som en del av vårt kollegiala lärande men också genom fortbildning av personalen (i samarbete med 

Malmöuniversitet). Arbetet med att utveckla kollegialt lärande kommer i år inkludera fortbildning i 

auskultation. För ytterligare stärka lärarnas professionsutveckling kommer de erbjudas coachande 

samtal vilket vi gör i samarbete med Khraft - human resource management. Vidare kommer 

förstelärarna att fortsatt delta i huvudmannens kompetenshöjande insatser vad gäller kollegialt 

lärande för att få ett väl fungerande kollegialt samarbete. 

I år gör vi också en fortsatt satsning på vårt skolbibliotek i samarbete med Bibliotekstjänst. 

Satsningen är en del av vårt fokusområde “Procce läslyft”. Ansvarig förstelärare och berörd personal 

kommer att delta i fortbildning om hur man kan utveckla och arbeta med skolbibliotek Målet på sikt 

är att skolbibliotekets verksamhet ska vara en del av all undervisning på skolan.  

Utöver detta kommer vi fortsätta vårt påbörjade arbete kring ledning och stimulans, extra 

anpassningar och särskilt stöd i form av exempelvis regelbunden handledning av vår skolpsykolog, 

läs- och räknescreening och överlämnings-EWS - detta för att bättre få till en mer inkluderande 

undervisning och för att tidigt fånga upp elever med behov av extra anpassningar. 

Demokrati och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering   

Skolväsendet vilar på demokratins grund och ett av skolans huvuduppdrag är att förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. 

På ProCivitas gäller nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Ledningen och all personal har ett gemensamt ansvar för detta arbete. Skolan ska vara en trygg plats 

där man bemöter och bemöts med respekt.  Två gånger per termin genomförs klasscoachtid där 

bland annat frågor som rör likabehandling och värdegrund behandlas. Vidare träffas skolans 

elevplenum, som består av två klassrepresentanter från varje klass, programansvariga lärare och 

skolledning, två till tre gånger per år. Under personalmöten, klasscoachtid och elevplenum 

utvärderas och analyseras årligen skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete och dokumenteras 

sedan i ett separat dokument tillsammans med elever, lärare, elevhälsan och skolledning. I planen 

som sammanställs i början av våren framgår de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser 

som planeras kommande år. 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs är också förmedlingen av normer och värden en viktig 

del i undervisningen. Lärarna, skolledning, elevhälsan, eleverna (klassvis) samt elevplenum 

utvärderar och analyserar resultaten från elevenkäten och är med att ta fram en plan mot kränkande 

behandling och likabehandling.  Vidare har programansvariga i uppdrag att aktivt arbeta med frågor 

som rör normer och värden ute i programlagen. Vi har tydliga rutiner kring anmälan av 

kränkning/trakasserier/diskriminering där den i personalen som uppmärksammar kränkning eller tar 

emot berättelse om kränkning anmäler detta skyndsamt till rektor som i sin tur anmäler till 

huvudman, som skyndsamt utreder situationen tillsammans med rektor. Vidare leder skolans ideella 

förening ”ProCivitas för alla” ett förebyggande arbete mot kränkande behandling som med stöd från 

skolledningen tar in föreläsare och uppmärksammar exempelvis internationella komma-ut-dagen 

m.fl. Under normala omständigheter brukar utskottet också varit delaktiga i att arrangera en 

värdegrundsdag under vårterminen med fokus på utsatthet, rasism och minoriteters problematik. De 

har också en central roll i vårt arbete som FN-skola. 
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 Utvärdering och analys  

Våra resultat visar att 97 % av eleverna kände sig trygga på skolan och 82 % upplevde att eleverna 

behandlar varandra. Vårt fokus på att skapa både en social och fysisk trivsam miljö, med möjlighet till 

bärande relationer till personal på skolan, bedöms vara en viktig framgångsfaktor. Likaså ser vi att 

alla de sociala aktiviteterna som skolan vanligen brukar genomföra exempelvis vårt lära-känna-läger i 

åk 1 är av stor betydelse. Andelen elever som kände sig trygga och som upplevde att personalen 

behandlade dem på ett bra sätt är fortsatt hög (96% respektive 98 %) (Figur nedan). Vidare visade 

vårens elevenkät att 92 % anser att samarbetet mellan elev och personal för att få en bra arbetsmiljö 

fungerar väl.  På frågan om eleverna på skolan behandlar varandra väl svarade 82% av eleverna ja 

jämfört med 91% 2019/2020 - en minskning med 9 procentenheter. Samtidigt ansåg 95% att de 

själva inte upplevt sig illa behandlade av andra elever det senaste året jämfört med 93% föregående 

år. Resultaten i sig är motstridiga men en orsak som återkommer i incidentrapporter, elevsamtal och 

diskussioner under klasscoachtid (klassråd) är att tillsättningen av styrelsemedlemmar i några av 

elevkårens utskott uppfattats som icke transparent och att det dessutom förekommit kränkande 

utfrågningar i samband med antagningsintervjuerna. Särskilt allvarligt anses kränkningarna i 

samband med intervjuerna vara och det återspeglas i svaren på frågan om eleverna på skolan 

behandlar varandra väl. Samma intervjuer pekas ut som svar på frågan vad i miljön som eleverna 

upplever som diskriminerande. Under skolledningens fokusintervjuer med elevkårsstyrelse och 

elevkårsmedlemmar blev det också tydligt att fler elevkårsaktiva elever behöver utbildning i 

föreningsarbete, inte bara elevkårsstyrelsen. Ett viktigt fokusområde nästa år blir därför att 

säkerställa att hela elevkåren arbetar i enlighet med skollagen och skolans värdegrund. 

Våra mål inför året var att eleverna i högre utsträckning skulle känna till och känna sig delaktiga i 

skolans värdegrundsarbete. Resultaten från vår LOV-enkät visar att insatserna haft effekt och att vi är 

på väg mot att nå våra mål. Andelen elever som kände till skolans arbete mot kränkande behandling 

ökade med 26 procentenheter och andelen elever som upplevt att de fått vara delaktiga i 

värdegrundsarbetet ökade med 14 procentenheter.   Sammantaget visade resultaten att eleverna 

överlag kände sig trygga och att skolans förebyggande arbete ger önskat resultat.  

Slutsats och åtgärder till förbättring 

Trygghet och trivsel är en grundförutsättning för lärande. I år kunde vi pga. av pandemin inte 

genomföra våra ordinarie insatser vilket vi såg hade en viss effekt på tryggheten och trivseln bland 

eleverna i årskurs 1. Vi hoppas att kommande läsår kan präglas av en mer normal skolvardag med 

vad allt det innebär.  Vi kommer nästa år att fokusera på elevernas trygghet i gruppen/klassen och 

arbetet med delaktighet. Det kommer vi göra genom att dels arbeta närmare elevkåren, prioritera 

främjande och förebyggande aktiviteter och aktivt arbeta med vikten att våga vara sig själv. Vad 

gäller skolans arbete med delaktighet anses de strukturer som finns dvs elevkår, elevplenum och 

klasscoachtid tillräckliga men att vi behöver tydligare arbeta med kopplingen dessa emellan. Därför 

ska vi i år fortsätta arbetet med att bättre sammankoppla klasscoachtid, elevplenum och programlag 

för att främja samarbetet och dialogen elever och personal emellan eftersom målet inte nåddes fullt 

ut. Vidare kommer vi att fortsätta och fördjupa vårt arbete med mänskliga rättigheter genom det 

utbildningsmaterial som vi har tillgång till som FN-skola. Elevföreningen ProCivitas för Alla kommer 

att få en central roll i att driva FN på skolan och skolan kommer även i fortsättningen aktivt att stötta 

PFA. 
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 Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

Elevhälsan leds av rektor i samarbete med biträdande rektor och består av skolsköterska, kurator, 

specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.  Elevhälsan träffas en gång i veckan medan skolpsykolog 

och skolläkare deltar månadsvis respektive terminsvis vid behov. Under mötena avhandlas såväl 

åtgärdande som hälsofrämjande och förebyggande insatser (SkolL kap 2 25§,). Vidare deltar 

elevhälsan regelbundet vid programlagens möten. Elevhälsan deltar även under 

överlämningskonferensen och elevvårdskonferenserna i samband med betygsprognoserna på höst – 

och vårtermin. Elevhälsan är, tillsammans med lärarna, även med i arbetet att utvärdera skolans 

resultat och deltar i beslut kring skolans utvecklingsbehov. 

Skolans närvarofrämjande insatser har under fjärrundervisningen huvudsakligen inneburit ett aktivt 

uppsökande arbete. Ordinarie närvarorutiner som bl.a. innebär att klassmentor följer upp klassens 

närvaro var tredje vecka och tar kontakt med elev och vid behov vårdnadshavare vid mer än enstaka 

frånvaro har fått anpassas till fjärrundervisningen.  Den stora utmaningen var att elever loggade in 

men var inte alltid närvarande. Resultatuppföljningarna blev desto viktigare för att se vilka elever 

som skolan aktivt behövde ta kontakt med.  Elever däremot med behov av särskilt stöd följde 

undervisningen på skolan.  

Rutinerna där en lärare gör en anmälan till rektor och elevhälsa (enligt SkolL 3 kap. 5§ 7§) om hen 

bedömer att en elev riskerar att inte nå målen eller om oro för en elevs mående uttrycks har 

fungerat väl även under fjärr- och distansundervisningen. Om eleven riskerar att inte uppnå målen 

genomför specialpedagogen en pedagogisk utredning tillsammans med elev, vårdnadshavare (om 

eleven är under 18 år), lärare, andra professioner inom elevhälsan samt vid behov externa aktörer 

(såsom BUP).  Därefter fattas beslut om lämplig åtgärd (extra anpassning eller särskilt 

stöd). Uppföljning av eleven sker vid kommande elevvårdskonferens och vid elevhälsomöten i de fall 

eleven har haft kontakt med elevhälsan. Om det vid uppföljningen visar sig att den extra 

anpassningen inte varit tillräcklig görs en ny utvärdering av situationen med tidigare inblandad 

personal samt elev (och vårdnadshavare om eleven är under 18 år). Därefter beslutas om ytterligare 

anpassning eller, om anpassningen inte ansetts tillräckligt, genomförs en pedagogisk kartläggning 

med ett eventuellt påföljande beslut om särskilt stöd. Som en säkerhetsåtgärd görs uppföljning av 

närvaron dels i samband med elevvårdskonferenserna och dels en gång i månaden av 

administrationen i samband med CSN-rapporteringen. 

Ett annat fokusområde har varit elevers stress och prestationsångest. För att förebygga och minska 

stress har vi bl.a. arbetat med ett att tydliggöra examinationsschemat, erbjudit 

stresshanteringskurser för elever samt haft fokus på betyg och bedömning. Just 

bedömningssituationer utgör en särskild risk när det gäller att utlösa stressrelaterad ohälsa hos 

elever, särskilt flickor (Skolverket, 2019). 

En annan viktig aspekt i vårt elevhälsoarbete är att skapa en trivsam och välkomnande miljö på 

skolan både fysiskt och socialt I det här arbetet är vårt samarbete med skolans elevkår betydelsefullt. 

Skolans elevkår har här en viktig roll i att främja gemenskap och samhörighet bland eleverna på 

skolan. Genom elevkåren och ProCivitas för Alla (PFA) med stöd från skolledningen, hålls 

gemensamhetsskapande aktiviteter i form av lekar och tävlingar löpande under läsåret. 
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Skolan anordnar också en stor tvådagars elevkickoff för samtliga ettor. Lägret genomförs i augusti i 

syfte att främja trivsel och gemenskap bland de nya ettorna. Fokus ligger på gemensamhetsskapande 

gruppaktiviteter tillsammans med elevkåren, äldre elever, lärare och kurator.  

Skolmaten är ett annat högt prioriterat område på skolan. Bra mat är en viktig hälsofaktor och den är 

avgörande för att elever ska orka prestera under skoldagen. Skolan har därför ett eget kök med egna 

kockar och satsar aktivt på att ha bra skolmat med god tillgång till smakligt och näringsriktig mat. Det 

finns även alltid tillgång till mellanmål i form av knäckebröd och smör och ofta finns det även frukt 

att tillgå. Bortsett från några veckor kunde skolan erbjuda matlådor även när all undervisning 

bedrevs på distans. 

Utvärdering och analys  

Det gångna årets arbete har präglats av pandemin och många elever har farit illa av att inte få vara i 

skolan. Vi, liksom flera andra, har sett en ökad andel elever med psykisk ohälsa. Skolans och 

elevhälsans arbete har också behövt anpassas och omprövas för att möta eleverna under de ständigt 

förändrade förutsättningar som präglade pandemi-året. Det gäller allt från gemenskapande 

aktiviteter till examinationsschema. Flera av våra ordinarie aktiviteter fick ställas in och de som 

genomfördes fick anpassas till den rådande situationen. Det vi kan se är att särskilt bland årets ettor 

har trivseln och tryggheten inte varit lika god som tidigare år, något vi tror beror på att vårt ordinarie 

hälsofrämjande och förebyggande arbete inte kunnat genomföras som tänkt. Därför ser vi det som 

särskilt viktigt att vi nästa år ska kunna genomföra dessa som planerat. Även vårt ordinarie arbete 

med elevernas stress- och prestationsångest fick ge vika och vi har ökat kuratorns tjänst inför året för 

att kunna möta det ökade antalet elever med psykisk ohälsa.  

Både lärare och elevhälsa har varit aktiva i att söka upp elever och det uppsökande närvaroarbetet 

har haft god effekt både i det att vi lyckats fånga upp elever som mått dåligt men också med det 

lyckats motivera elever som tappat studiemotivationen. Det återspeglas inte minst i goda 

studieresultat.  

Ett av våra utvecklingsområden som påbörjades våren 2018 och som fortsatt 2020–2021 har varit att 

förfina våra rutiner och fortsätta höja kompetensen kring ledning och stimulans, extra anpassningar 

och särskilt stöd. Arbetet med att förbättrade rutinerna kring att identifiera och kommunicera 

elevers behov av extra anpassning fortgår. Tidigare års insatser med utökad specialpedagogisk tjänst, 

förbättringar av den fysiska lärmiljön, förbättrad dokumentation och kompetenshöjande insatser för 

lärarna har ökat kunskapen och medvetenheten kring elevers olika behov. Samarbetet mellan 

specialpedagog och undervisande lärare fungerar väl och samarbetet mellan elevhälsa och 

undervisande lärare har utvecklats ytterligare bl.a. genom att personalen får handledning av 

skolpsykolog kring elever med särskilda behov. Tack vare att många möten i år hölls digitalt 

möjliggjorde det för specialpedagogen att i högre utsträckning delta under programlagens möten. 

Det visade sig ha positiva effekter för elever med olika typer av anpassningar. Vi kommer därför 

nästa år organisera mötestiderna så att elevhälsan alltid kan vara representerad under 

programlagens möten. 

Arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd har gjorts svårare av 

fjärrundervisningen. Glädjande nog ser vi däremot att elever med särskilt stöd klarat studierna väl 

tack vare aktivt uppsökande elevhälsoarbete. Än en gång kan vi konstatera att tidiga insatser är av 

stor vikt för att lyckas stödja eleverna att nå kunskapsmålen. Vi kommer att fortsätta med de insatser 
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vi gör idag med syftet att tidigt fånga upp elever med behov av extra anpassningar (exempelvis läs- 

och matematikscreening, överlämnings-EWS, EWS m.m.).   

En annan framgångsfaktor är att elevhälsans medlemmar varit desamma under de senaste åren 

vilket bidragit till stabilitet och kontinuitet i arbetet. Detta har också möjliggjort att en samsyn kring 

uppdraget har kunnat utvecklas. Tillsammans med en tydlig rollfördelning mellan elevhälsans 

kompetenser har detta gjort gruppens arbete effektivt. Slutsatsen är att fortsätta det påbörjade 

arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.  

Slutsats och åtgärder till förbättring 

Vårt arbete med elevers stress och prestationsångest behöver fortsätta. Inte minst har vi sett ökad 

prestationsångest och psykisk ohälsa i samband med fjärr- och distansundervisningen. För att möta 

behovet kommer vi till nästa år utöka kuratorstjänsten med 30 %. För en effektivare kommunikation 

och ett ännu bättre samarbete mellan lärare och elevhälsa kommer specialpedagog och/eller kurator 

att vara närvarande på samtliga programlagsmöten. Vidare fortsätter vi med handledning av lärare 

som ledd av skolpsykologen. Den har formen av kompetensutveckling har vi sett ge goda resultat i 

synnerhet för elever med funktionsnedsättning. 

Arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd har behövts anpassas till 

fjärrundervisningen. Glädjande nog ser vi att elever med särskilt stöd klarat studierna väl tack vare 

aktivt uppsökande elevhälsoarbete. Än en gång kan vi konstatera att tidiga insatser är av stor vikt för 

att lyckas stödja eleverna att nå kunskapsmålen. Vi kommer att fortsätta med de insatser vi gör idag 

med syftet att tidigt fånga upp elever med behov av extra anpassningar (exempelvis läs- och 

matematikscreening, överlämnings-EWS, EWS m.m.).   
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Resultaten från elevenkäterna och undervisningsutvärderingarna visar att eleverna i hög grad är 

nöjda med sin undervisning och trivs på skolan (91 %).  Av samtliga avgångselever fick 96 % examen 

och den genomsnittliga betygspoängen låg på 17,6p - 3,2 p över rikssnittet. Vår bedömning är att vi 

överlag har en väl fungerande undervisning och att undervisningen i hög grad är anpassad efter 

elevernas behov.  

De goda resultaten kan bl.a. förklaras av att lärare och elever har goda relationer, elevernas känner 

sig trygga och lärarna har höga förväntningar på eleverna. Tydliga rutiner som möjliggör tidiga 

insatser är också av stor vikt för att lyckas stödja eleverna i deras skolgång.  Andra framgångsfaktor är 

låg personalomsättning, hög andel behörig personal, långsiktigt satta mål. Detta omfattar såväl 

lärare, personal, elevhälsa, skolledning och övrig personal. Allt detta tillsammans skapar kontinuitet 

och förutsägbarhet i arbetet. Kontinuitet och tydliga rollfördelningar gör också att samsyn kring 

uppdraget kan utvecklas.   

Skolans utvecklingsarbete präglades av de restriktioner som infördes under läsåret vilket bl.a. 

innebar att mycket av vårt planerade utvecklingsarbete fick stå tillbaka under våren. Mycket av det 

arbete som var tänkt att genomföras under året kommer därför att genomföras nästa år istället. Det 

innebär att vi fortsätter med arbetet för en likvärdig utbildning genom vår satsning på kollegialt 

lärande och betyg och bedömning. Till detta kommer vi också fortsätta våra kompetenshöjande 

insatser kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. 

Vidare fortsätter satsningen “Procce läslyft” som bl.a. har som mål att skolbibliotekets verksamhet 

blir en del av undervisningen på skolan.  

Vad gäller vårt arbete med normer och värden behöver vi nästa år att fokusera på elevernas trivsel 

och arbetet med delaktighet. Det kommer vi göra bl.a. bättre koppla samman klasscoachtid, 

elevplenum och programlag för att främja samarbetet och dialogen elever och personal. Vårt arbete 

med elevers stress och prestationsångest behöver också fortsätta. Inte minst har vi sett ökad 

prestationsångest och psykisk ohälsa i samband med fjärr- och distansundervisningen. Därför 

förstärker vi vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete till nästa år genom att utöka 

kuratorstjänsten med 30 %. 
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Bilaga 1 
Nöjdhet med undervisning lägg som undervisning – processkvalitet Elevnöjdhet -  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel - flyttas till utvärdering av undervisning 

Diagrammet nedan visar fördelning av elever som angett 7–10 på en skala 1–10 med 10 som högsta 

värde. Sett till elevernas nöjdhet, trivsel och graden av rekommendation har 90 % av eleverna svarat 

7–10. Trivselgraden och graden av nöjdhet är oförändrad jämfört med föregående år. Vi kan se, 

liksom tidigare år, att trivselgraden och nöjdheten är något högre bland pojkar (ca 94 %) än bland 

flickor (ca 89 %). 

I den koncerngemensamma elevenkäten gjord på vårterminen 2021 svarar 91 % respektive 94 % av 

eleverna 7–10 på den 10-gradiga skalan att de är nöjda med undervisningen samt anser att lärarna är 

bra på att leda undervisningen i klassrummet (Bilaga 1, Figur nedan). Värt att notera är att på 

samtliga parametrar var fler pojkar än flickor är nöjda med undervisningen (Bilaga 1, Figur nedan). 

Elevernas upplevelse av undervisningen i den verksamhetsgemensamma undervisningsutvärderingen 2020–2021. Eleverna 

anger på en skala 1–10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever i 

procent som angett svarsalternativ 1–3, 4–6 och 7–10. Undersökningen omfattar samtliga elever läsåren 2019/2020 t.om 

2020–2021. 
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Pojkars och flickors upplevelse av undervisningen i den verksamhetsgemensamma undervisningsutvärderingen. Eleverna 

anger på ja eller nej på hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen pojkar 

och flickor i % som angett svarsalternativ ja. Undersökningen omfattar samtliga elever läsåren 2019/2020 t.om 2020–2021. 


