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Inledning – ledare 

Alla ungdomar ska lämna gymnasiet med möjligheten att få ett jobb och tjäna sina egna pengar. 

Framtidsgymnasiet är ett yrkesgymnasium som hjälper varje elev, oavsett vilka tidigare 

skolerfarenheter elever har, att sätta sina mål. Det är inte lätt som 16-åring att veta vilken väg genom 

studierna som ger förutsättningar för att stå på egna ben efter gymnasiet. För en del elever är valet 

av utbildning enkelt och målet står klart redan från början. Det kan vara att få det där jobbet som 

lastbilsförare som man alltid har drömt om, eller att jobba som snickare inom byggbranschen. Om 

våra elever vill läsa vidare på högskola efter några år i yrkeslivet finns den möjligheten efter att våra 

elever tagit gymnasieexamen. Tillsammans jobbar vår personal med eleven för att hitta vägar för 

varje elev, oavsett vad man har med sig och oavsett vart man är på väg. Framtidsgymnasiet ska 

erbjuda alla elever stöd, struktur och yrkespraktik på riktiga företag som gör att de kan få jobb direkt 

efter studenten.  

 

Fredrik Ericsson, Skolchef 
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Beskrivning av Framtidsgymnasiet 

Vision och uppgift 

Framtidsgymnasiet är ett yrkesgymnasium som utgår ifrån att alla elever kan lyckas. Vi tror nämligen 

att alla ungdomar behövs och kan bidra på Sveriges framtida arbetsmarknad. Vår vision är att varje 

elev som kommer till oss ska gå härifrån med stärkt självförtroende, kunskaper som 

arbetsmarknaden efterfrågar och en tro på sin egen framtid, oavsett utgångsläge. 

Skolor, utbildningar och elever 

Framtidsgymnasiet består av sex gymnasieskolor, varav den första startade 1995 i Göteborg. 

Skolorna är fördelade på tre huvudmän. Vi ingår i Academedia, Sveriges största utbildningsföretag. 

 

På skolorna gick under det aktuella läsåret sammanlagt drygt 1000 elever. De flesta elever som börjar 

på våra skolor är inte behöriga till gymnasieskolans nationella program och antas istället till ett 

introduktionsprogram. Under det aktuella läsåret gick drygt 600 av eleverna, alltså drygt hälften, på 

ett introduktionsprogram. Av eleverna i år 1 gick en klar majoritet, ca 80 %, på ett av våra 

introduktionsprogram. Framtidsgymnasiet bedriver undervisning på samtliga fem introduktions-

program. Det största av dem är Yrkesintroduktion, med ca 350 elever. 

 

Övriga elever gick på något av våra nationella yrkesprogram. Störst är VVS- och 

fastighetsprogrammet med ca 160 elever.  

Framtidsgymnasiet i Sverige AB 

 Framtidsgymnasiet Malmö (ca 160 elever) 

 Framtidsgymnasiet Kristianstad (ca 275 elever) 

 

Framtidsgymnasiet i Göteborg AB 

 Framtidsgymnasiet Göteborg (ca 350 elever) 

 Framtidsgymnasiet Stockholm (ca 130 elever) 

 

Framtidsgymnasiet i Öst AB 

 Framtidsgymnasiet Linköping (ca 90 elever) 

 Framtidsgymnasiet Nyköping (ca 125 elever) 

 IMYRK – Yrkesintroduktion (alla skolor) 

 IMPRO – Programinriktat individuellt val (alla skolor) 

 IMSPR – Språkintroduktion (Göteborg, Kristianstad, Linköping, Malmö) 

 IMPRE – Preparandutbildning (Göteborg, Linköping) 

 IMIND – Individuellt alternativ (enstaka elever) 
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Ett fåtal elever (ca 35 st.) gick också på Teknikprogrammet, vårt enda högskoleförberedande 

program: 

 

De flesta av Framtidsgymnasiets elever är pojkar (ca 93 %). Liksom på många skolor med 

övervägande tyngre yrkesutbildningar så kommer de flesta av våra elever från hem med den typen 

av traditioner snarare än akademiska sådana. Många av våra elever har dokumenterade 

studiesvårigheter under grundskolan och antagningspoängen är generellt relativt låg. En stor andel 

av eleverna har invandrarbakgrund, särskilt i storstäderna. Eleverna på Språkintroduktion är alla mer 

eller mindre nyanlända till Sverige och läser därför en utbildning med särskilt fokus på svenska 

språket. 

  

VVS- och fastighetsprogrammet (Stockholm, Göteborg, Malmö, Nyköping) 

 VFFAS - Fastighet 

 VFKYL - Kyl- och värmepumpsteknik 

 VFVVS - VVS 

 

Fordons- och transportprogrammet (Malmö, Kristianstad) 

 FTGOD - Godshantering 

 FTLAS - Lastbil och mobila maskiner 

 FTPER - Personbil 

 FTTRA - Transport 

 

Industritekniska programmet (Linköping, Nyköping, Göteborg) 

 INDRI - Driftsäkerhet och underhåll 

 INPRK - Produkt- och maskinteknik 

 INSVE - Svetsteknik 

 

El- och energiprogrammet (Linköping, Göteborg, Stockholm) 

 EEELT - Elteknik 

 

Bygg- och anläggningsprogrammet (Kristianstad) 

 BAHUS - Husbyggnad 

 BAMAL - Måleri 

Teknikprogrammet (Göteborg, Linköping) 

 TEDES - Design och produktutveckling 
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Organisation 

Varje skola i Framtidsgymnasiet leds av en rektor som i sin tur rapporterar till skolchef Fredrik 

Eriksson. Framtidsgymnasiet ingår i Academedias Praktiska Gymnasieområde, vilket leds av 

utbildningsdirektör Susanne Christenson. Academedias gymnasiesegment har sitt huvudkontor på 

Lilla Bommen i Göteborg, från vilket ledning och supportfunktioner utgår. Bland supportfunktionerna 

ingår kompetens på områden som ekonomi, HR, kvalitet och skoljuridik, elevhälsa och studie- och 

yrkesvägledning, ekonomi och fastighet, marknadsföring och kommunikation.  
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Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 

Särskilt stöd och elevhälsa 

Elevhälsans kompetenser är av stor betydelse på Framtidsgymnasiets skolor, både för att stötta 

eleverna i pedagogiska, psykosociala och medicinska frågor och för att samverka med rektor och 

undervisande personal i planering och utveckling av verksamheten utifrån elevernas i många fall 

relativt omfattande behov. Under läsåret fanns överlag tillgång till alla lagstadgade kompetenser på 

samtliga skolor, med undantag för luckor i samband med uppsägningar och sjukdom. För den 

medicinska elevhälsan fanns en medicinsk verksamhetschef som stöttade och följde upp 

verksamheten, och ett digitalt journalsystem som underlättade hanteringen av elevjournaler på 

skolorna.  

På samtliga skolor följs enskilda elevers kunskapsutveckling och skolnärvaro löpande upp genom 

regelbundna nulägesrapporter från undervisande lärare och mentor i ett måluppfyllelsedokument 

(MUD) för att tidigt kunna uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att 

arbeta inkluderande och kompensatoriskt för att möta elevers olika behov är en viktig del av 

Framtidsgymnasiets vision, vilket innebär att undervisningen ständigt behöver utvecklas och 

diversifieras för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier. Andra nycklar 

till framgång i arbetet är att arbeta medvetet med bemötande och relationsbyggande. Hos oss är alla 

elever allas elever, och gemenskapen och tilliten mellan lärare och elever är central för att kunna 

upptäcka och möta elevers behov och målsättningar. Det som utmärker Framtidsgymnasiet är ett 

starkt engagemang för den enskilda eleven och en beredskap att möta elever där de befinner sig och 

börja där. 

Värdegrundsarbete 

På Framtidsgymnasiets skolor råder nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling. Varje år genomförs en digital kartläggning av den psykosociala miljön med eleverna. 

Frågorna rör skolans likabehandlingsarbete, ordningsregler, trygghet och relationen mellan elever 

och mellan lärare och elever. Utifrån kartläggningen görs en riskanalys som sedan ligger till grund för 

planeringen av årets förebyggande åtgärder. Arbetet dokumenteras i ett årligt plandokument mot 

diskriminering och kränkande behandling, där även skolans främjande och åtgärdande arbete 

beskrivs. I de fall misstänkta kränkningar inträffar agerar skolan utifrån gemensamma rutiner som 

bland annat involverar anmälan till rektor samt till huvudmannen. När huvudmannen mottagit en 

anmälan om befarad kränkning utreds ärendet av huvudmannens skoljurist. I de fall kränkning, 

trakasserier eller diskriminering kan fastslås föreslår huvudmannen adekvata åtgärder utifrån vad 

som inträffat.  
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Arbetsplatsförlagt lärande och samverkan med näringslivet 

Samtliga elever på nationella yrkesprogram ska få minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, 

inom ramen för sin utbildning. På APL arbetar eleverna med att utveckla de kunskaper och förmågor 

som enligt examensmål och ämnesplaner ska uppnås i utbildningen. Elever som går så kallad 

lärlingsutbildning, vilket gäller ett mindre antal av Framtidsgymnasiets elever (ett 30-tal i Malmö och 

några enstaka i Linköping), ska genomföra minst hälften av utbildningen på en arbetsplats. Även 

elever på introduktionsprogrammen har ofta APL, särskilt på Yrkesintroduktion och Programinriktat 

individuellt val. Ibland erbjuds också eleverna på introduktionsprogrammen praktik, vilket är en form 

av arbetslivsträning som till skillnad från APL inte utgår från särskilt kursinnehåll som ska behandlas.  

På några av skolenheterna fanns under det aktuella läsåret särskilda APL-samordnare som arbetade 

med bland annat anskaffning och kvalitetssäkring av APL-platser. På övriga enheter fördelades 

ansvaret istället primärt mellan yrkeslärarna och rektor. På vissa orter och vissa program har man 

med framgång lyckats skapa långsiktiga samarbeten och kommunikationskanaler mellan skolan och 

arbetslivet, medan det på andra orter och utbildningar har varit svårare att upprätta löpande 

kontakter med branscherna. 

Ekonomisk planering och stabilitet 

Verksamheten bedrivs med kommunala medel utifrån skolpengen samt i vissa fall genom statsbidrag 

för enskilda utvecklingsinsatser. De ekonomiska medlen fördelas mellan skolorna genom det årliga 

budgetarbetet. Rektor ansvarar för att planera och fördela de ekonomiska resurser som tilldelas 

skolan och månadsvisa uppföljningar genomförs av verksamhetschef på verksamhets- och skolnivå. 

Vi arbetar ständigt med att använda tilldelade medel på ett ansvarsfullt sätt för att hålla en finansiell 

stabilitet vilket är en förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete.  

Personal 

Jämfört med skolor som i större utsträckning bedriver utbildning på gymnasieskolans 

högskoleförberedande program har Framtidsgymnasiet en låg andel undervisande personal med 

pedagogisk examen. Lärare i yrkesämnen är på nationell nivå undantagna från det krav som finns på 

behörighet och legitimation för undervisning och betygssättning, delvis mot bakgrund av att 

tillgången till lärare med formell kompetens inom dessa ämnen är låg. Vi strävar emellertid alltid 

efter att anställa personal med både reell och formell kompetens, samtidigt som vi uppmuntrar och 

erbjuder ekonomisk stimulans för befintlig personal som väljer att vidareutbilda sig. I de fall vi 

anställer obehörig personal sker det alltid inom ramen för en tidsbegränsad anställning.  
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Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet 

Kvalitetsbegreppen 

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. 

Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att 

målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som 

möjligt. 

 

Metoder för uppföljning i kvalitetsarbetet 

Interna granskningar: Sedan 2014 genomför Framtidsgymnasiet interna granskningar på samtliga 

enheter minst vartannat år i syfte att kartlägga kvalitetsläget på skolorna och säkerställa att rektor 

och huvudman har adekvat information för att bedriva ett gott utvecklingsarbete. Granskningarna 

följer i stort samma modell som Skolinspektionens regelbundna tillsyner och omfattar följande 

områden: 

 

 Undervisning och lärande 

 Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Arbetsplatsförlagt lärande och grundläggande behörighet 

 Introduktionsprogram 

 Bedömning och betygssättning 

 Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

 Förutsättningar för lärande och trygghet 

 Styrning och utveckling av verksamheten 

 Utveckling av undervisningen 
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Efter granskningen levereras ett protokoll till skolan och en handlingsplan för åtgärdandet av 

eventuella brister upprättas. Uppföljningsansvariga för handlingsplanen är rektor och 

verksamhetschef och kvalitetsansvarig stöttar i planering och genomförande.  

Nationella kursprov: I Sverige genomförs årligen ett antal nationella kursprov. Syftet med proven är 

att ge läraren vägledning i betygsättning samt bidra till en likvärdig bedömning i landet. Nationella 

prov i gymnasiet ges i Engelska 5 och 6, Matematik 1-4 och Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3. 

Efter genomförandet av nationella proven tittar vi på elevernas provbetyg för att se hur långt de nått 

i sin kunskapsutveckling och vi jämför också deras provbetyg med de kursbetyg som sedermera sätts 

efter kursens slut. Syftet är att säkerställa att utbildningen är likvärdig och att det bedrivs en 

kvalitetssäkrad undervisning och bedömningspraktik på skolorna.  

Betygsprognostiseringar: Två gånger om året genomförs betygsprognoser på samtliga enheter där 

lärarna redogör för sin bästa estimering av vilka elever som kommer att nå målen när det är dags för 

betygssättning och vilka som verkar ha svårigheter att nå ända fram. Resultaten används av rektor 

för att identifiera vilka kurser, klasser och elever som är i behov av särskilda insatser för att förbättra 

läget innan betygssättning. Resultaten aggregeras också på huvudmannanivå för att möjliggöra 

samma bedömning på övergripande skol- och ämnesnivå som underlag för huvudmannens 

verksamhetsplanering och resursfördelning. 

Betygsuppgifter: Vid läsårsslutet samlas all betygsdata från skolorna in och analyseras på 

huvudmanna-, skol-, program-, ämnes-, klass-, lärar- och kursnivå. Man tittar dels på andelen elever 

som fått en examen och på avgångselevernas genomsnittliga betygspoäng, dels på den 

sammantagna betygsfördelningen på skolorna. Särskild uppföljning görs i de kurser som är direkt 

behörighetsgivande: Matematik 1, Engelska 5-6, Svenska 1-3 samt gymnasiearbetet. Analyserna är 

ett viktigt underlag för huvudmannens, rektors och lärares utvärdering av det gånga läsårets arbete 

och det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten och undervisningskvaliteten.  

Uppföljning av introduktionselever: På gymnasieskolans nationella program, där målet alltid är att 

eleverna ska nå en examen, är andelen elever som tar examen en given indikator på utbildningens 

kvalitet. På introduktionsprogrammen varierar emellertid målen för utbildningen från elev till elev. 

Vissa syftar till att eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller andra utbildningar, andra till 

att hjälpa eleven ut i arbete. Utbildningarna är också olika långa och varierar i omfattning och 

innehåll. Introduktionselevernas måluppfyllelse följs därför upp särskilt i den så kallade ”IM-loggen” 

för att möjliggöra utvärdering, analys och utveckling även av dessa utbildningar. I loggen registreras 

varje introduktionselevs startdatum, studieväg, eventuella byten mellan program samt slutligen 

datum för och inte minst anledning till avslut. På så sätt dokumenteras information som annars inte 

varit tillgänglig, och kan därefter användas för att analysera i vilken mån utbildningarna kan sägas 

fungera väl och ge tillfredsställande resultat. 

Enkäter: Varje år genomförs ett antal enkätundersökningar med elever på skolorna i syfte att 

kartlägga nuläget, utvärdera genomförda insatser och ge en god bakgrund till planeringen av det 

fortsätta arbetet. Dels genomförs i februari en Academedia-gemensam undersökning kring den 

allmänna situationen på skolorna – undervisning, studiero, trivsel och elevernas allmänna nöjdhet 
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med skolan. Resultatet ger skolan och huvudmannen värdefull information kring hur väl skolorna 

arbetar med bland annat utveckling och genomförande av undervisningen, elevinflytande och 

skolans fysiska och psykiska miljö.  

Det psykosociala läget på skolorna följs också upp mer fokuserat i en enskild enkät i november, då 

eleverna ombeds besvara frågor som rör trygghet samt skolans likabehandlings- och 

värdegrundsarbete. Denna kartläggning ligger till grund för skolornas årliga plandokument mot 

diskriminering och kränkande behandling. Två gånger årligen följs även den pedagogiska 

verksamheten upp närmare genom undervisningsutvärderingar, där eleverna ombeds att lämna 

feedback till sina lärare kring bland annat undervisningens upplägg, studiero, inflytande och 

bedömningsformer. Enkäterna följs upp av rektor och den enskilda läraren i syfte att utvärdera och 

utveckla arbetet i klassrummet med målsättningen att nå högre måluppfyllelse.  

Kvalitetsrapport och arbetsplan: I slutet av läsåret, då betygen är satta och examen utfärdade, 

utvärderar rektor tillsammans med lärarna på skolan det samlade arbete som genomförts under året: 

undervisning, vägledning, elevhälsa, elevinflytande, arbetet med trygghet och studiero mm. Analysen 

genomförs utifrån betygsresultat, granskningar och tillsyner, enkätsvar, eventuella anmälningar och 

klagomål mm. och dokumenteras i skolans kvalitetsrapport, vilken sedermera publiceras på 

Framtidsgymnasiets hemsida. Analysen följs nästkommande läsårsstart upp med en arbetsplan 

utifrån en bedömning av enhetens främsta utvecklingsområden. Även på huvudmannanivå författas 

en kvalitetsredovisning, baserad på skolornas samlade resultat och underlag. Även 

huvudmannarapporten publiceras på Framtidsgymnasiets hemsida. Utifrån den samlade bilden av 

kvalitetsläget beslutar huvudmannen om centrala fokusområdet för året, vilka dokumenteras och 

planeras i en verksamhetsplan.  
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Kvalitetshjul 
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Huvudmannens Fokusområden 2017/2018 

Nedan presenteras de särskilda områden som efter genomförda resultatanalyser och 

behovsinventering utgjort kärnan in huvudmannens utvecklingsarbete under det aktuella läsåret. 

1 - Främja närvaro samt motverka frånvaro och studieavbrott 

Mål och syfte: Skolornas närvarostatistik under läsåret 16/17 skilde sig starkt från skola till skola. 

Vissa låg på runt 80 % närvaro medan vissa låg så lågt som kring 50 %. Eftersom vi vet att närvaro 

tydligt hänger samman med både måluppfyllelse och social hälsa vet vi att skolfrånvaro är ett 

problem som vi behöver arbeta medvetet med. Det är också ett område som huvudmannen arbetat 

med under flera år utan att utvecklingen tydligt rört sig i en positiv riktning – snarare tvärt om. Att 

frånvaroproblematik är ett komplext och svårt område att arbeta med råder det inga tvivel om, men 

vi vet också att vi kan göra skillnad om vi arbetar systematiskt och målmedvetet. 

Metod och genomförande: Inför läsårsstarten beslutades att medel skulle avsättas för att införa ett 

särskilt ”frånvaroteam” på varje skola under läsårets inledning, detta för att särskilt följa upp och 

motverka frånvaro bland framförallt eleverna i år 1. Frånvaron på skolorna följdes därefter upp 

löpande på månadsbasis och utgjorde en del av resultatdialogerna med rektor. En särskild logg för 

uppföljning av orsakerna bakom studieavbrott infördes också för att ge underlag för fortsatt arbete 

mot studieavbrott, men uppföljningen av denna kommer att få vänta ytterligare ett läsår på grund av 

bristande underlag i statistiken. 

Resultat och slutsatser: Frånvaroteamen på skolorna fungerade olika väl, och olika mycket fokus 

lades på uppföljningen av elevers frånvaro under skolårets första månader. Mellan läsåret 16/17 och 

17/18 ökade närvaron på två av huvudmannens skolor, medan den istället sjönk på fyra skolor. Vi 

kan inte se någon tydlig koppling till att utvecklingen på de skolor som arbetat mest respektive minst 

med frånvarouppföljningen varit särskilt positiv eller negativ. I samtal med rektorer framkommer 

istället att frånvarostatistiken tydligast kan kopplas till förändringar i elevgrupperna kopplat till 

tidigare skolproblematik, en historik av skolfrånvaro samt olika typer av psykosociala utmaningar, 

Inte minst har närvaron bland de nyanlända eleverna på skolan varit låg, vilket kan förklaras av att 

deras övergripande livssituationer gör det svårare för dem att delta till fullo i skolans verksamhet. De 

skolor som har lagt stort fokus på uppföljning och kontakt med elever som varit frånvarande har 

emellertid upplevt insatserna som betydelsefulla för berörda elever.  

De slutsatser vi drar av läsårets arbete är att vi fortsatt behöver ägna stor uppmärksamhet åt 

närvarofrämjande arbete och åt att förebygga, kartlägga, utreda och åtgärda frånvaro på skolorna. 

Uppföljningen av skolornas frånvarostatistik har också visat på brister i rapporteringsgraden på vissa 

skolor, det vill säga att lektioner inte i tillräckligt hög grad närvarorapporteras. Detta kommer 

därmed att utgöra en särskild punkt för uppföljning under nästkommande läsår.  
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2 - Gemensam utveckling av undervisningen 

Mål och syfte: Skolan har enligt författningarna ett särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå 

målen för utbildningen. På samtliga skolor i Framtidsgymnasiet är det en stor andel av eleverna som 

behöver relativt omfattande stöttning för att tillgodogöra sig undervisningen. Den slutsatsen kan vi 

dra dels av våra egna uppföljningar, men också av det faktum att antagningspoängen till skolorna 

överlag är låg och att en majoritet av eleverna vid antagning saknar ett antal av de betyg som krävs 

för behörighet till gymnasieskolans nationella program. Många har också ett annat modersmål än 

svenska, vilket ytterligare ställer krav på skolans förmåga att anpassa undervisningen. Elevernas 

skilda och relativt stora behov utgör en utmaning, både för skolornas inre organisation och enskilda 

lärares praktik, inte minst utifrån det faktum att en relativt stor andel av Framtidsgymnasiets lärare 

saknar pedagogisk utbildning. Huvudmannen beslutade därför inför läsåret 17/18 att dels att 

genomföra insatser dels för att öka samverkan kring elevernas behov och undervisningens utveckling 

på skolorna, dels genomföra kompetensutvecklande insatser riktade mot undervisande lärare.  

Metod och genomförande: Samtliga skolor använde sig redan under tidigare läsår av en modell för 

proaktiv uppföljning av elevers kunskapsutveckling som bygger på att undervisande lärare på 

regelbunden basis för in en färgkodad bedömning av hur det går för varje enskild elev i aktuella 

kurser. Syftet är att löpande kunna följa upp hur väl skolan lyckas tillgodose elevernas behov och 

gemensamt kunna utveckla fler och bättre sätt att variera och anpassa undervisningen. Arbetssätten 

på skolorna skilde sig emellertid åt och framförallt varierade det i vilken mån lärarna gavs möjlighet 

att samverka kring uppföljningen och i så fall hur ofta en sådan samverkan ägde rum. I samråd med 

rektorerna beslutades därmed att samverkan skulle ske minst en gång i månaden och att 

uppföljningen skulle ägnas åt att diskutera undervisningens planering och genomförande utifrån 

identifierade elevbehov. För att ytterligare stötta utvecklingen av undervisningen erbjöds tre mer 

eller mindre sammankopplade utbildningsinsatser (utifrån rektorsgruppens önskemål) för 

genomförande lokalt eller regionalt: Specialpedagogiska verktyg, klassrumsledarskap och 

språkutvecklande arbetssätt.  

Resultat och slutsatser: Utifrån huvudmannens uppföljningar har samverkan kring den proaktiva 

kunskapsuppföljningen ökat på skolorna, men fortsatt utvecklingsarbete behöver genomföras på 

lokal nivå för att arbetet i tillräcklig grad ska generera en mer behovsanpassad undervisning och i 

förlängningen leda till bättre måluppfyllelse på skolorna. De utbildningsinsatser som genomfördes 

var överlag uppskattade (de flesta skolor deltog i minst två av tre insatser), och flera exempel har 

lyfts på hur innehållet har använts för att till exempel lyfta diskussioner i kollegiet i samband med 

den proaktiva kunskapsuppföljningen. Huvudmannens bedömning är emellertid att insatserna 

behöver följas upp med ytterligare utbildningsinsatser, inte minst riktade mot de lärare som saknar 

pedagogisk utbildning.  
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Samlad bedömning av verksamheten 2017/2018 

Funktionell kvalitet 

Genomströmning på nationella program läsåret 2016/17 
Varje år publicerar Skolverket siffror över skolornas genomströmning, det vill säga hur stor andel av 

eleverna som börjat på en skola som tar en examen från samma skola inom en viss tidsram. Vi brukar 

fokusera på hur många som tar examen inom tre år på ett nationellt program, då det är den normala 

längden för utbildningen på ett nationellt program. Vi redovisar siffrorna på huvudmannanivå 

eftersom statistik på skolnivå i många fall saknas (utifrån att antalet elever är alltför litet). De senaste 

redovisade siffrorna avser läsåret 2016/17, alltså elever som påbörjade utbildningen 2014. 

Diagram 1: Genomströmning (andel elever som påbörjat och inom 3 år uppfyllt kraven för examen) 

 

Andelen elever som fullföljer utbildningen på Framtidsgymnasiets skolor ligger överlag lägre än riket, 

särskilt i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Här arbetar vi med en elevgrupp som inte 

sällan har en relativt låg skolkoppling och som i låg utsträckning gjort ett medvetet val till 

gymnasieskolan. Sammantaget kan man säga att avhoppsstatistiken därmed blir högre och att en hel 

del elever också behöver mer än tre år på sig för att fullfölja sin utbildning. I Linköping och Nyköping 

(Framtidsgymnasiet i Öst AB), där antagningspoängen är något högre, ligger andelen istället över 

rikssnittet.  

Andel elever med examen (nationella program)  
Kraven för yrkesexamen är att eleven ska ha läst ett fullständigt gymnasieprogram om 2500 poäng 

och uppnått som lägst betyget E i minst 2250 poäng av dessa. Minst 400 poäng av de 

programgemensamma ämnena ska vara godkända. Bland kurser där eleven uppnått minst E ska 

också Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, ingå, samt Engelska 5, Matematik 1 och 

gymnasiearbetet. För en högskoleförberedande examen, som erbjuds på Teknikprogrammet (TE), 

krävs även godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6.  
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Elever som inte uppfyller kraven för examen då de lämnar gymnasieskolan efter fullföljd utbildning 

på ett nationellt program utfärdas istället ett studiebevis. Andelen elever som får examen hos oss 

beräknas på antalet elever som fått examen eller studiebevis om minst 2500 poäng. Anledningen till 

detta är att det är så Skolverkets statistikdatabas, SIRIS, beräknar skolornas examensandel. Elever 

som inte har minst 2500 poäng i sitt studiebevis och alltså inte har läst en fullständig 

gymnasieutbildning räknas med andra ord inte in i statistiken. (Anledningen till att en elev inte läst 

2500 poäng är vanligen att eleven har ett reducerat program, det vill säga att rektor inom ramen för 

ett åtgärdsprogram beslutat om att ta bort en eller flera kurser för att möjliggöra för eleven att klara 

övriga kurser, eller att eleven fått ett streck i betyg i en eller flera kurser på grund av att hen av andra 

anledningar inte deltagit i undervisningen.) 

I Diagram 2 nedan avser 2017 års siffror Skolverkets statistik medan 2018 års siffror avser 

huvudmannens statistik, då nationell statistik publiceras först vid årsskiftet. Diagram 3 avser 

huvudmannens statistik, då nationell statistik ej finns tillgänglig för alla Framtidsgymnasiets skolor 

sammantaget.  

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 

 

Andelen elever med examen har sjunkit något på totalen, från 86 % till 84 %. Det är framförallt 

Kristianstad, vår näst största skola, som har en långt större andel elever som inte når kraven för 

examen. Bakgrunden är framförallt att skolan öppnat för alltfler elever med otillräckliga betyg från 

grundskolan, vilka har svårare att nå målen för utbildningen än elever som är mer förberedda för 

gymnasieskolan. Nedgången i Kristianstad vägs till del upp av en motsatt trend på vår största skola, 

Framtidsgymnasiet Göteborg. Här låg examensandelen markant lågt under föregående läsår men har 

nu alltså stigit något. Göteborgsenheten är den av våra skolor som tar emot störst andel elever med 

få eller inga betyg med sig från grundskolan. Skolan i Malmö rör sig också i rätt riktning, medan 

skolan i Stockholm tydligt går nedåt, främst mot bakgrund av en ytterst hög frånvaro bland skolans 

avgångselever. I Nyköping och Linköping nådde alla de aktuella eleverna kraven för examen.  
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Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program 

 

Framtidsgymnasiets största program, VVS- och fastighetsprogrammet (totalt 53 elever), går tydligt 

nedåt från föregående läsårs examensandel på 93 % till relativt låga 79 %. Även det näst största 

programmet, Fordons- och transportprogrammet (totalt 45 elever) går tillbaka något, men ligger 

fortfarande över rikssnitt. Övriga program är något små för att kommenteras separat, men vi kan se 

att examensandelen på respektive program primärt är kopplat till vilka skolor programmet erbjuds på 

och vilka villkor som finns för verksamheten på orterna lokalt.  

Grundläggande behörighet  

För att en elev på ett yrkesprogram ska uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet 

krävs inte bara att eleven ska få en godkänd yrkesexamen. Eleven måste också uppnå minst godkänt i 

kurserna Engelska 6 (100 poäng) samt Svenska eller Svenska som andraspråk 2-3 (100 + 100 poäng). 

Det innebär att eleven oftast behöver använda sina 200 poäng individuella val samt i många fall 

dessutom läsa ett utökat program, alltså fler kurser än vad som vanligen ingår i ett gymnasieprogram 

(2500 poäng).  

Diagram 4: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier – per skola 
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Framtidsgymnasiet ligger vanligen lågt vad gäller andelen elever som väljer att läsa grundläggande 

behörighet, vilket inte är särskilt förvånande dels utifrån den tydliga yrkesprägel som skolorna har, 

dels utifrån att en relativt stor andel av eleverna har svårt med både svenskan och engelskan. 10 av 

Nyköpings 20 avgångselever och 5 av Stockholms 19 har läst in grundläggande behörighet, men i 

övrigt rör det sig endast om enstaka elever. Eleverna väljer ofta att istället läsa ytterligare 

yrkeskurser för att till exempel öka sin anställningsbarhet på arbetsmarknaden, men alla elever som 

vill har rätt att läsa de kurser i Svenska/SvA och Engelska som krävs för behörighet, oavsett om de har 

godkända betyg i de lägre kurserna.  

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
Den genomsnittliga betygspoängen, GBP, är ett mått på hur väl eleverna har lyckats betygsmässigt i 

de kurser som ingår i deras program. Det används framförallt som urskiljningsmått vid antagning till 

högre utbildningar. GBP inom en verksamhet mäts ofta på utfärdade examen, men kan också 

beräknas på samtliga fullständiga avgångsbetyg, dvs. inräknat studiebevis om minst 2500 poäng. Det 

senare sättet att räkna leder oftast till en lägre siffra eftersom den grupp man då räknar på innehåller 

elever som inte har uppnått kraven för en examen. Nedan redovisas först denna senare statistik. 

I Diagram 5 och 7 avser 2017 års siffror Skolverkets statistik medan 2018 års siffror avser 

huvudmannens statistik, då nationell statistik publiceras först vid årsskiftet. Diagram 6 och 8 avser 

huvudmannens statistik, då nationell statistik ej finns tillgänglig för alla Framtidsgymnasiets skolor 

sammantaget.  

Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 
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Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 

 

GBP beräknat på samtliga elever ligger på totalen stabilt sedan föregående läsår, en bit under 

rikssnitt. Stockholms och Linköping GBP har sjunkit medan Göteborg och Nyköping ökar. Eftersom 

elevgrupperna är relativt små ger emellertid enstaka elevers betyg stor effekt på totalen på våra ofta 

relativt små skolor. På programnivå går VVS- och fastighetsprogrammet tillbaka medan övriga 

program ligger relativt stabilt, detta med undantag för Bygg- och anläggningsprogrammet samt 

Teknikprogrammet vilka båda går uppåt. Dessa program avser emellertid endast 9 respektive 12 

elever, varför statistikens betydelse gällande dessa program är begränsad.  

Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per skola 
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Diagram 8: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per program 

 

Tittar vi istället endast på de elever som uppnått examen kan vi se att de överlag gått ut med något 

bättre betyg än tidigare, i paritet med rikssnittet för yrkesprogram vilket ligger på 13,1 (men lägre än 

det samlade rikssnittet för yrkesprogram och högskoleförberedande program, 14,7). Bortsett från 

Teknikprogrammet (endast 9 elever) ligger de flesta program i linje med eller strax under rikssnitt för 

det aktuella programmet.  

Resultat för elever på introduktionsprogram  
Uppföljningen av introduktionselevernas resultat är som redan nämnts en komplicerad uppgift, 

särskilt som målen för de olika programmen varierar, inte bara mellan de olika programmen utan 

också mellan enskilda elever. Därmed är det också svårt att ge en övergripande bild av 

introduktionsutbildningarnas kvalitet och måluppfyllelse. För att ändå ge oss ett underlag för att 

analysera den funktionella kvaliteten på de introduktionsprogram som bedrivs inom våra 

verksamheter följer vi löpande upp hur många elever vi har inskrivna på respektive 

introduktionsprogram samt varje gång ett programbyte sker. När en elev slutligen lämnar skolan 

följer vi också på individnivå upp varför eftersom det är det enda sättet att kunna utvärdera om 

eleven kan sägas ha nått målet för utbildningen eller inte.  

Under det aktuella läsåret avslutades nästan 550 introduktionsutbildningar på Framtidsgymnasiets 

sex skolor. Den största utbildningen var Yrkesintroduktion (IMYRK), tätt följd av Språkintroduktion 

(IMSPR). Ca 200 av utbildningarna avslutades eftersom eleven bytte till ett annat program inom 

samma skolenhet och ca 350 av dem avslutades eftersom eleven slutade på skolan.  
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Tabell 1 och 2: Statistik över avslutade utbildningar på introduktionsprogram 2017/2018 

  BYTEN SLUTAT Tot.    BYTEN SLUTAT Tot. 

Göteborg 93 134 227  IMIND 2 15 17 

IMIND 2 8 10  Göteborg 2 8 10 

IMPRE 11 15 26  Kristianstad   7 7 

IMPRO 4 3 7  IMPRE 11 18 29 

IMSPR 44 70 114  Göteborg 11 15 26 

IMYRK 32 38 70  Linköping   3 3 

Kristianstad 49 101 150  IMPRO 37 50 87 

IMIND   7 7  Göteborg 4 3 7 

IMPRO 16 14 30  Kristianstad 16 14 30 

IMSPR 12 18 30  Linköping 1 2 3 

IMYRK 21 62 83  Malmö 1 10 11 

Linköping 3 29 32  Nyköping 7 7 14 

IMPRE   3 3  Stockholm 8 14 22 

IMPRO 1 2 3  IMSPR 69 132 201 

IMSPR   24 24  Göteborg 44 70 114 

IMYRK 2   2  Kristianstad 12 18 30 

Malmö 15 38 53  Linköping   24 24 

IMPRO 1 10 11  Malmö 13 20 33 

IMSPR 13 20 33  IMYRK 74 141 215 

IMYRK 1 8 9  Göteborg 32 38 70 

Nyköping 19 25 44  Kristianstad 21 62 83 

IMPRO 7 7 14  Linköping 2   2 

IMYRK 12 18 30  Malmö 1 8 9 

Stockholm 14 29 43  Nyköping 12 18 30 

IMPRO 8 14 22  Stockholm 6 15 21 

IMYRK 6 15 21  ALLA 193 356 549 

ALLA 193 356 549      
 

Av de 215 eleverna på Yrkesintroduktion (IMYRK) var det 74 som antogs till ett annat program inom 

samma skolenhet, hälften till ett nationellt program och hälften till ett annat introduktionsprogram, 

företrädelsevis Programinriktat individuellt val (detta eftersom många kommuner kräver att elever 

som uppnår behörighet till Programinriktat individuellt val inom ramen för Yrkesintroduktion flyttas 

över dit). Flertalet av de ca 140 elever som lämnade skolan slutade utan att ha uppnått behörighet 

till gymnasieskolans nationella program, vilket emellertid inte alltid är målsättningen på 

yrkesintroduktion. Vi vet att ca 10 elever gick direkt ut i anställning, att ett 30-tal antogs till en 

introduktionsutbildning på en annan skola och att ett 10-tal övergick till Komvux eller liknande 

utbildningar. Övriga elever slutade företrädelsevis för att söka arbete, men vi har inte möjlighet att 

på individnivå följa upp anställningsgraden på avgångseleverna.  
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Av de 201 eleverna på Språkintroduktion (IMSPR) var det 69 som bytte till ett annat program inom 

samma skolenhet. 17 av dessa hade blivit behöriga och antogs till ett nationellt program och 52 till 

ett annat introduktionsprogram, de allra flesta till Yrkesintroduktion. Av de ca 130 som slutade 

skolan var det ca 75 som av olika anledningar gjorde studieavbrott, vissa på grund av 

utvisningsbesked och vissa av andra orsaker. Ett 30-tal återgick till Kommunens 

utbildningsverksamhet efter att kontraktet med vår skola löpt ut eller flyttades till ett 

introduktionsprogram på en annan skola och ett 20-tal övergick till Komvux eller liknande.  

Av de 87 eleverna på Programinriktat individuellt val (IMPRO) var det 37 som antogs till ett annat 

program inom samma skolenhet, nästan uteslutande till ett nationellt program. Av de 50 som slutade 

skolan var det ca 30 stycken som registrerats som studieavbrott. Av övriga vet vi att 6 elever gick 

direkt ut i arbete och att ca 10 övergått till en annan utbildning, t.ex. Komvux.  

Av de 29 eleverna på Preparandutbildning (IMPRE) var det 11 som antogs till ett annat program inom 

samma skolenhet, nära samtliga till Teknikprogrammet. Av de 18 som lämnade skolan vet vi att en 

gick direkt ut i arbete och att 8 övergått till Komvux eller andra utbildningar. 9 elever har registrerats 

som studieavbrott. 

Av de 17 eleverna på Individuellt alternativ (IMIND), slutligen, var det 2 som bytte program inom 

samma skolenhet, en till ett nationellt program och en till Preparandutbildning. Av övriga 15 hade 5 

uppnått behörighet till nationellt program och 4 som valde att övergå till Komvux eller liknande. 

Resterande 6 är registrerade som studieavbrott.  

Andel minst godkända betyg 

Diagram 9: Andel minst godkända betyg* – per skola 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 
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Diagram 10: Andel minst godkända betyg* – per program 

 

*Gymnasiekurser 

Betygen i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö ligger i år markant lågt jämfört med tidigare. 

Bakgrunden till de dalande betygsresultaten utgörs till stor del av sjunkande närvarosiffror och en 

ökande psykosocial problematik bland storstädernas ungdomar. Förutom introduktionseleverna är 

det VVS- och fastighetsprogrammet där eleverna har svårt att nå målen i sina kurser. Detta hänger 

emellertid delvis samman med att det programmet främst erbjuds på just storstadsskolorna.  

Diagram 11: Andel minst godkända betyg* – per kön 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Då antalet flickor i verksamheten (totalt ca 80 stycken eller 7 %) är ytterst litet är en uppställning per 

kön statistiskt svårbedömd. Utifrån uppställningen ovan lan man emellertid inte utläsa några 

signifikanta skillnader i måluppfyllelse mellan flickor och pojkar.  
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Diagram 12: Andel minst godkända betyg* i behörighetsgivande kurser (FTG totalt) 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Betygen i vissa kurser är extra intressanta att följa eftersom de har extra stor betydelse för elevernas 

möjlighet att få en examen och i förekommande fall söka sig vidare till högre utbildning. Utifrån 

diagrammet ovan ser vi att de kurser som krävs för examen (Matematik 1, Svenska/SvA1 och 

Engelska 5 samt gymnasiearbetet) överlag ligger lägre än vad man skulle önska med tanke på 

kursernas betydelse för eleverna. Vi vet att just svenska, matematik och engelska är de vanligaste 

betygen som våra elever saknar från grundskolan, vilket givetvis försvårar för dem att nå målen även 

i gymnasiets kurser. I vissa fall uppnår eleverna betyg i grundskolans kurs mitt under året och börjar 

då läsa den inledande gymnasiekursen, vilket i vissa fall kan innebär att kursslut behöver justeras för 

den enskilda eleven. Här kan schemaläggning och planering på enskilda skolor behöva ses över.  

På Framtidsgymnasiets skolor sätts också en hel del betyg i grundskolans ämnen för elever på 

introduktionsprogrammen. I grundskolans ämnen sätts emellertid överlag inga F-betyg eftersom 

elevernas studieplaner är individuellt utformade och istället justeras för att se till att eleverna når 

målen för sina utbildningar för att därefter så snart som möjligt kunna gå över och läsa 

gymnasieskolans kurser. Därför redovisas ingen statistik över dessa betyg, då de av naturliga skäl 

alltid mest innefattar E-betyg.  
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Betygsfördelning  

Diagram 13: Betygsfördelning* 2017/2018 – per skola 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Diagram 14: Betygsfördelning* 2017/2018 – per program 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

I uppställningarna av betygsfördelningen ovan kan vi utläsa att relativt få betyg högre än E sätts på 

skolorna. Särskilt ojämn betygsfördelning råder på skolan i Stockholm, där frånvaron under det 

aktuella läsåret varit så pass hög att den fått stor påverkan på måluppfyllelsen. På programnivå är det 

återigen VVS- och fastighetsprogrammet som vid sidan av introduktionsprogrammen uppvisar lägst 

måluppfyllelse, vilket återigen hänger samman med att dessa program till stor del erbjuds i 

storstäderna och därmed främst påverkas av de utmaningar med frånvaro och social problematik 

som vi ser där.  
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Diagram 15: Betygsfördelning* 2017/2018 – per kön 

 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Som redan nämnts så är endast ca 80 av skolornas drygt 1000 elever flickor, vilket innebär att en 

jämförelse mellan pojkars och flickors betyg knappast kan sägas hålla en hög statistisk relevans. Av 

diagrammet ovan framgår emellertid att andelen betyg högre än E (särskilt C-A) tycks vara större 

bland flickorna än bland pojkarna. Observera att siffrorna i diagrammet anger antal satta betyg, inte 

andelen – detta för att synliggöra den väsentliga skillnaden i gruppernas storlek. Att flickor överlag 

får högre betyg än pojkar är ett faktum även på nationell nivå, och är någonting som skolan givetvis 

behöver ta på allvar. Bland annat kan det vara så att skolan särskilt behöver fokusera på att utveckla 

pedagogiska strategier för att möta pojkars behov.  
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Instrumentell kvalitet 

Granskningar och tillsyner  
I november 2017 genomförde huvudmannen en intern granskning av skolornas arbete med APL samt 

introduktionsutbildningar. Tre av sex skolor, Nyköping, Linköping och Kristianstad, deltog i 

granskningen. Skolornas arbete bedömdes överlag vara gott, men ett behov av gemensam 

dokumentation för APL identifierades och ett sådant material kommer att tas fram under kommande 

läsår. Det var också tydligt att stärkta rutiner behövdes kring skolornas arbete med att utfärda 

dokumentation efter introduktionsprogram, varför ett stödmaterial togs fram och presenterades i 

samband med en mindre telekonferens.  

I april 2018 genomfördes också en intern granskning av skolan i Malmö. Huvudmannen identifierade 

utvecklingsbehov gällande särskilt stöd, trygghet och studiero, frånvarohantering samt garanterad 

undervisningstid och en plan togs fram för att åtgärda problemen. I juni 2018 genomförde 

Skolinspektionen en tillsyn av skolan efter att klagomål inkommit på relaterade områden, och av det 

påföljande beslutet fastslogs att skolan behövde förbättra sitt arbete med frånvarohantering och 

garanterad undervisningstid. Huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder ska vara 

Skolinspektionen till handa i december 2018.  

I maj 2018 genomförde Skolinspektionen också en kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesvägledningen på utbildningen Språkintroduktion. Skolinspektionen ansåg efter genomförd 

granskning att skolan och huvudmannen bland annat bör utveckla sitt arbete med att samverka med 

andra utbildningsaktörer (t.ex. Komvux) och med att motverka könsstereotypa yrkesval bland 

nyanlända. Vidtagna åtgärder ska redovisas i december 2018. 

 
Likvärdig bedömning  
På Framtidsgymnasiet följer vi varje år upp elevernas provbetyg på de nationella kursproven i 

jämförelse med deras kursbetyg för att på så vis få en uppfattning om rättssäkerheten och kvaliteten 

i skolornas bedömningspraktik. Resultaten på nationella proven ska särskilt beaktas vid 

betygsättning, detta då proven är särskilt framtagna för att täcka in stora delar av kursen och på ett 

gott sätt stötta läraren just i betygsättningen. Samtidigt ska betygen vara allsidiga och på ett 

holistiskt sätt spegla elevens samlade kunskaper på för kursen centrala områden. Resultaten nedan 

baseras på Academedias egna sammanställningar då Skolverket inte presenterar någon samlad 

statistik för alla Framtidsgymnasiets skolor (då de ligger under tre olika huvudmän).  

Tabell 3: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2018 

Kurs Lägre Lika Högre Rikssnitt lika 

ENGENG05 4% 63% 33% 71% 

MATMAT01a 2% 55% 42% 59% 

SVESVE01 8% 63% 30% 59% 

SVASVA01 2% 44% 53% 54% 

SVASVA03 0% 64% 36% 53% 
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Tabell 4: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2017/VT2018 

Kurs Lika 2017 Lika 2018 Rikssnitt 2018 

ENGENG05 74% 63% 71% 

MATMAT01a 50% 55% 59% 

SVESVE01 42% 63% 59% 

SVASVA01 83% 44% 54% 

SVASVA03   64% 53% 

 

Av statistiken går att läsa att överensstämmelsen i vissa kurser är högre än rikssnittet och lägre i 

vissa, samt att överensstämmelsen ökan i vissa kurser och sjunkit i vissa sedan föregående år. Det är 

naturligt att statistiken uppvisar större variationer och större rörlighet än riket, detta då små 

datamängder är känsligare för avvikelser än stora datamängder, men vi kan ändå urskilja att det sätts 

en relativt stor andel betyg som är högre än provbetyget i framförallt Svenska som andraspråk 1 och 

Matematik 1a, men även i Engelska 5. (SvA 3 innehåller endast 11 prov, varför statistiken inte säger 

oss så mycket.) Merparten av avvikelserna hänger samman med att elever fått F på provet och 

därefter fått stöttning att nå ett godkänt betyg i kursen, vilket vi givetvis inte vill motarbeta. Detta till 

trots kan det i vissa fall vara aktuellt att särskilt granska undervisningen i kurser där betygen 

systematiskt avviker från elevernas resultat på de nationella proven.  

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

mot utbildningen. Information om hur man går tillväga för att framställa klagomål till huvudmannen 

ska lämnas på lämpligt sätt. Det står var och en (även utomstående) fritt att inkomma med klagomål 

mot utbildningen vid skolorna. Under det aktuella läsåret inkom sju klagomål till huvudmannen. Sex 

av dessa rörde skolan i Malmö och ett rörde Stockholm. Klagomålen mot Malmö rörde främst 

utbildningens innehåll och organisation och i något fall en enskild elevs skolsituation. Klagomålet mot 

Stockholm rörde en elevs skolsituation. Samtliga klagomål har hanterats av huvudmannens jurist och 

åtgärder har i förekommande fall vidtagits för att avhjälpa konstaterade brister.  

Likabehandling och värdegrundsarbete  
Varje höst genomförs en kartläggning av den psykosociala miljön på skolorna genom en gemensam 

enkät som riktar sig till eleverna. Efter genomförd enkät analyseras resultaten på både 

huvudmannanivå och lokal nivå. Mot bakgrund av den analysen författas sedan skolornas samlade 

plandokument mot diskriminering och kränkande behandling. Planen innehåller en utvärdering av 

föregående års planerade insatser, en riskanalys utifrån genomförd kartläggning, planerade insatser 

för att främja likabehandling samt enhetens rutiner för att förebygga, anmäla och åtgärda 

kränkningar. Dokumentet kvalitetssäkras av huvudmannen innan det träder i kraft.  
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Diagram 16: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning – FTG totalt 

 

Av likabehandlings- och värdegrundsenkäten framgår att eleverna i något lägre grad än tidigare har 

vetskap om skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete och att de i något lägre utsträckning 

har förtroende för att skolan hanterar situationer där elever råkar illa ut. Skillnaderna är emellertid 

små, och eleverna upplever sig i lika hög grad som tidigare trygga i skolan. Detta till trots är 

målsättningen givetvis att samtliga elever ska känna sig trygga i skolan, så strax under 90 % är fortsatt 

för lågt. Endast ett trettiotal flickor har besvarat enkäten, men av deras svar framstår det också som 

att flickorna i något lägre utsträckning än pojkarna känner sig trygga i skolan. Huvudmannens 

uppföljningar tyder på att elevernas otillräckliga upplevelse av trygghet speglar att det finns 

konfliktskapande orossituationer på flera skolor, främst kopplat till elevernas ibland komplicerade 

livssituationer och psykosociala hälsa. Arbetet med att stärka tryggheten på skolorna och uppväga 

sociala skillnader är ett pågående arbete som förs på flera nivåer, företrädelsevis lokalt.  

 
Lärarbehörighet  
Varje år gör Skolverket en sammanställning över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 

som finns anställda på varje skola. Jämfört med rikssnittet ligger Framtidsgymnasiets skolor, liksom 

de flesta skolor med övervägande yrkesutbildningar, alltid relativt lågt i dessa mätningar. Tillgången 

till högskoleutbildade yrkeslärare är mycket begränsad i hela landet och yrkeslärare är också 

undantagna från kravet på pedagogisk utbildning vid anställning. 
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Diagram 17: Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen 

 

Av årets siffror framgår att andelen utbildade lärare har stigit på vissa enheter och sjunkit på andra. 

Skillnaderna beror på en kombination av skolans behov av lärare i yrkesämnen respektive 

gymnasiegemensamma ämnen samt tillgången till utbildad personal på respektive ort.  

 
Studiemiljö och undervisning  
Varje år genomförs en elevenkät med frågor kring bland annat undervisningskvalitet och studiemiljö 

på samtliga skolor i Academedia. Resultaten för aktuella frågor redovisas nedan. Frågan om 

undervisningens kvalitet är ny för året och visar därför inte på någon statistik bakåt i tiden.  

Diagram 18 : Studiemiljö och undervisning  – FTG totalt 
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Av siffrorna framgår att eleverna i lägre grad än tidigare uttrycker ett positivt omdöme om skolornas 

studiero och undervisningens kvalitet. Nedan ser vi också att uppfattningarna varierar relativt starkt 

mellan olika skolenheter. 

Diagram 19: Studiemiljö och undervisning – per skola 

 

Framförallt är det eleverna i Malmö som uttrycker missnöje med både arbetsro och undervisning. 

Utifrån den insyn som huvudmannen har i skolans inre arbete är det rimligt att anta att resultaten 

härstammar ur ett bredare missnöje med skolans organisation, inte minst problem med 

schemaläggning, förhållanden som huvudmannen har tillsatt extra resurser för att förbättra och som 

följs upp löpande för att tillse att förbättring sker. Eleverna på de andra skolorna är i högre grad 

nöjda med den studiero och undervisning de erhåller i skolan, men överlag bedöms arbetet kunna 

utvecklas ytterligare. Området ingår därför som ett särskilt fokus i huvudmannens verksamhetsplan 

för nästkommande läsår.  

Upplevd kvalitet 

I den årliga elevenkäten som genomförs av Academedia ingår också frågor om den upplevda 

kvaliteten. Det handlar om frågor som mäter hur eleverna uppfattar utbildningen utifrån sina egna 

förhoppningar och förväntningar. Den upplevda kvaliteten utgår alltså inte egentligen från de mål 

och krav som skolan har att förhålla sig till i skollag och läroplan, men fungerar som tydliga 

indikatorer på skolornas generella förmåga att erbjuda en god utbildning i en god lärmiljö. Resultaten 

för det aktuella läsåret redovisas nedan. Nöjdheten har som synes minskat något på verksamheten 

totalt. Vår bedömning är att det utvecklingsarbete som planeras kring inte minst undervisningens 

kvalitet på sikt kommer att få goda resultat även för elevernas generella bedömning av sina skolor. 
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Diagram 20: Nöjdhet, rekommendation och trivsel – FTG totalt 

 

 

Ändamålsenlig kvalitet 

För att kunna bedöma hur väl våra utbildningar möter de krav som finns i framtida studier- och 

yrkesliv följer vi vanligen upp den ändamålsenliga kvaliteten varje år. Två år efter avslutade 

gymnasiestudier blir elever kontaktade och får genomföra en enkät som innefattar frågor om studier 

och yrkesliv. Under det aktuella läsåret genomfördes emellertid ingen sådan uppföljning då 

uppföljningsmetoden för närvarande är under omarbetning.  
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Beslut och fokus framöver 

Nedan presenteras de fokusområden som valts ut för kommande läsår utifrån det resonemang som 

förts kring skolornas samlade resultat och genomförd analys. Huvudmannens kvalitetsarbete 

redovisas årligen i huvudmannens kvalitetsrapport, vilken publiceras i december 2019. 

1 - Närvaro och garanterad undervisningstid 

Bakgrund och motiv: Enligt huvudmannens analyser är en av de faktorer som tydligast har betydelse 

för elevernas måluppfyllelse deras deltagande i utbildningen. Den totala frånvaron på 

Framtidsgymnasiets sex skolor uppgick under läsåret 17/18 till 37 %, vilket är en ökning med fem 

procentenheter sedan föregående läsår. Detta trots att flera skolor haft frånvaro som fokusområde 

under året. Vi ser också att avhoppsfrekvensen är för hög, inte minst på introduktionsprogrammen. 

Frånvaro har under läsåret varit i fokus även för huvudmannens kvalitetsarbete. I de uppföljningar av 

skolornas frånvaroarbete som genomfördes inom ramen för detta arbete identifierades under läsåret 

stora olikheter i hantering och rutiner, bland annat vad gäller rapporteringsgrad (ett mått på i vilken 

utsträckning lärare för in närvarorapportering för sina lektioner), frånvarouppföljning och 

schemaläggning.  

Inför läsåret infördes förändringar i Skollagen som förtydligar och stärker rektors ansvar att utreda 

elevers frånvaro, ett arbete som huvudmännen bedömer fungerar olika väl på olika skolor. Samtidigt 

infördes nya krav på att schemaläggningen i största möjliga mån ska erbjuda eleverna en 

sammanhållen skoldag. Även här bedömer huvudmannen att skolornas arbetssätt i olika utsträckning 

lever upp till författningarnas krav. 

På övergripande nivå identifierades också under läsåret utmaningar gällande huvudmännens och 

skolornas möjligheter att planera, följa upp och redovisa elevers garanterade undervisningstid. 

Problemet underströks av att Skolinspektionen ökade sin uppföljning av skolors och huvudmäns 

arbete på området, bland annat genom en särskild kvalitetsgranskning som flera av Academedias 

skolor deltog i. Efter granskningen beslutades att Academedia behövde genomföra ett gemensamt 

arbete för att stärka förutsättningarna för huvudmän och skolor att arbeta enligt författningarna.  

Mål: 

 Schemaläggning som främjar närvaro 

 Ökad rapporteringsnivå i SchoolSoft 

 Stärkt tidig uppföljning av elevers frånvaro 

 Kvalitativa frånvaroutredningar 

 Ökad samsyn kring garanterad undervisningstid (GUT) 

 Stärkt planering och schemaläggning utifrån GUT 

 Minska antalet inställda lektioner samt säkerställa kompensation vid utebliven undervisning 

 Möjliggöra och genomföra systematisk uppföljning av GUT 

 Möjliggöra och genomföra redovisning av GUT 
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2 - Undervisning och lärande 

Bakgrund och motiv: Andelen elever med minst 2500 poäng som nådde examen sjönk på 

Framtidsgymnasiets sex skolor från 86 % till 84 % mellan läsårsslutet 2017 och läsårsslutet 2018. Det 

är tredje året i rad som examensandelen sjunker. Rikssnittet för gymnasieskolans yrkesprogram 

ligger på 88 % för 2017 och för studieförberedande program på 91 %. Även andelen minst godkända 

betyg har sjunkit, från totalt 90 % under läsåret 2016/17 till totalt 82 % under läsåret 2017/18.  

Skolorna jobbar på delvis olika sätt för att proaktivt följa upp elevernas kunskapsutveckling och 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. Samtliga sex skolor i Framtidsgymnasiet har sedan ett 

flertal år tillbaka arbetat med så kallad MUD, Måluppfyllelsedokument, i delade digitala kalkylark. 

Skolorna har emellertid i olika utsträckning samverkat kring MUD för att gemensamt utveckla 

undervisningen. Utifrån nya direktiv i relation till GDPR och för att undvika onödig administration 

kommer samtliga skolor under läsåret övergå till MUD i SchoolSoft (vilken ersätter både de delade 

kalkylarken och de betygsprognoser som tidigare genomförts två gånger årligen).  

Skolorna arbetar också på olika sätt för att följa upp undervisningens kvalitet. Två gånger årligen 

genomförs en digital undervisningsutvärdering i enkätform där eleverna ombeds besvara ett antal 

frågor kopplat till de krav som ställs på undervisningen i författningarna. Det är emellertid olika i 

vilken mån resultaten från dessa utvärderingar används på skolorna, inte minst eftersom 

svarsfrekvensen på många skolor har varit mycket låg. På vissa skolor arbetar man också med 

auskultation och lektionsbesök. Några centrala riktlinjer för detta finns emellertid inte. 

Eftersom samtliga skolor till stor del arbetar med yrkesutbildning saknar en relativt stor andel av 

undervisande personal pedagogisk utbildning. Inga samlade kompetensutvecklingsinsatser riktade 

mot obehöriga lärare har genomförts i huvudmannens regi under de senaste åren. 

Mål: 

 Måluppfyllelsedokumentet (MUD) används för regelbunden samverkan kring elevernas 

kunskapsutveckling med fokus på undervisningens anpassning och utveckling 

 Undervisningens anpassning och utveckling leder till att fler elever får godkända betyg i sina 

kurser och i förlängningen når examen 

 Undervisningens kvalitet ska följas upp och utvärderas ur elevers, lärares och rektors perspektiv 

 En digital undervisningsutvärdering i enkätform ska genomföras två gånger årligen där varje 

lärare får återkoppling från eleverna kring deras upplevelse av undervisningens kvalitet 

 Resultaten av undervisningsutvärderingarna ska behandlas av lärare och rektorer i syfte att 

identifiera utvecklingsområden och besluta om nödvändiga utvecklingsinsatser 

 Ytterligare uppföljningar av undervisningens kvalitet, t.ex. auskultationer eller lektionsbesök, ska 

underlättas 

 Att erbjuda grundläggande pedagogisk utbildning till framförallt yrkeslärare utan sådan formell 

utbildning 




