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Fakta
• AcadeMedia driver cirka 75 

grundskolor och drygt 100  
gymnasieskolor 

• Totalt är det cirka 20 olika  
huvudmän inom AcadeMedia 
som bedriver skolverksamhet: 
Pysslingen Skolor, Vittra,  
Didaktus, Rytmus, IT-Gymnasiet, 
NTI-gymnasiet, Mikael Elias 
Gymnasie skola, ProCivitas, Klara 
Gymnasium, Drottning Blankas 
Gymnasium, Sjölins Gymnasium, 
Design & Construction College, 
Hermods Gymnasium, Plus-
gymnasiet, Framtidsgymnasiet, 
Design gymnasiet, Stockholms 
Internationella Restaurangskola  
och LBS Kreativa gymnasiet

• AcadeMedias grundskolor och 
gymnasieskolor erbjuder en 
mångfald av inriktningar och 
profiler

• AcadeMedias skolor finns över 
hela Sverige – från Malmö i söder, 
till Kalix i norr

• Totalt går cirka 20 000 grund-
skoleelever och 25 000 gymnasie-
elever i Acade Medias skolor
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Kvalitetsarbetet inom  
grund- och gymnasieskolan 
Alla AcadeMedias skolor förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. 
Vår viktigaste strategi är därför att garantera att alla elever erbjuds en utbildning av så hög 
kvalitet att de når sina mål och utvecklas så långt som möjligt. För att vi ska lyckas nå vår ge-
mensamma målsättning ”100% - alla ska i mål” krävs ett väl fungerande kvalitetsarbete där den 
egna verksamheten ständigt utvärderas och utvecklas. 

Det handlar om att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande, se till att eleverna får bra 
undervisning och att noga följa resultatutvecklingen så att insatser kan göras i god tid, innan 
det är för sent.

När vi inom AcadeMedia talar om kvalitet i skolan 
utgår vi från vår gemensamma kvalitetsdefinition 
som lyder:

”Att nå så hög måluppfyllelse som möjligt utifrån 
de nationella målen för utbildningen (= funktionell 
kvalitet), att göra det på ett sätt som vinner våra 
kunders förtroende (= upplevd kvalitet) och att 
göra våra elever väl rustade att gå vidare i utbild-
ningssystemet eller yrkeslivet och samhällslivet  
(= ändamålsenlig kvalitet).” 

De här kvalitetsaspekterna har alla AcadeMedias 
skolor som utgångspunkt för sitt systematiska 
kvalitetsarbete. Alla skolor inom AcadeMedia 
ska dessutom självfallet leva upp till de grundläg-
gande krav som framgår av skollagen och andra 
författningar. Därför ingår det också som en viktig 
del i kvalitetsarbetet att på olika sätt bevaka att 
alla elever får sina rättigheter tillgodosedda och att 
varje enskild skola har fungerande processer för 
att driva utvecklingen och måluppfyllelsen framåt. 

Kvalitetsverktyg som  
driver utveckling
Skolornas verktyg för uppföljning är inriktade på att säkerställa kvalitet och utveckling i alla 
led. De olika uppföljningar som görs under året ligger till grund för löpande kvalitetsanaly-
ser och resultatdialoger på skol-, huvudmanna- och koncernnivå. De utgör även underlag för 
beslut under pågående läsår om förändringar av arbetssätt, organisation och/eller resursför-
delning för att bättre kunna tillmötesgå de behov som finns, och för att främja likvärdighet. 

Uppföljningarna används också för att kunna iden-
tifiera nästkommande års mål och utvecklingsom-
råden för skolan som helhet, för olika grupper och 
för den enskilde läraren. Allt i syfte att varje elev 
ska ges bästa möjliga förutsättningar att kunna 
uppnå utbildningens och sina egna mål.

Goda förutsättningar för lärande
Varje skola inom AcadeMedia genomgår regelbun-
det en genomgripande granskning för att säker-
ställa att man lever upp till grundläggande lagkrav, 

har fungerande processer och bedriver ett utveck-
lingsarbete för att höja undervisningens kvalitet. 
Dessa interna granskningar (som genomförs minst 
vartannat år om skolan inte är föremål för tillsyn 
av Skolinspektionen) genomförs av för ändamålet 
utbildade bedömare från huvudmannens centrala 
kvalitetsstab och följer ett standardiserat upplägg 
baserat på AcadeMedias gemensamma metod-
stöd. Exempelvis granskas områden som skolans 
arbete med extra anpassningar och särskilt stöd, 
tillgång till elevhälsa, läromedel, skolbibliotek, 
elevinflytande, bedömning och betygssättning, 
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trygghet och studiero, arbete mot kränkande 
behandling, tillgång till legitimerade och behöriga 
lärare samt ledarskap och systematik i skolans 
kvalitetsarbete.

I allt väsentligt bygger AcadeMedias metodstöd 
på Skolinspektionens tillsynsmodell, men har 
kompletterats och utökats för att bättre kunna 
säkerställa att skolans ledning och lärare arbetar 
aktivt för att utveckla undervisningen. 

De interna granskningarna i AcadeMedias skolor 
kan ha olika upplägg beroende på huvudmannens 
bedömning av den enskilda enheten. Vissa behöver 
en mer allmän genomgång för att säkerställa att 
skolan lever upp till grundläggande lagkrav, medan 
andra blir föremål för en mer djupgående gransk-
ning inom ett eller flera utvalda områden. När det 
identifieras framgångsrika sätt att organisera och 
bedriva verksamheten sprids dessa till andra skolor 
inom koncernen. Om det istället upptäcks brister på 
en skola utarbetas en plan för att dessa ska kunna 
åtgärdas inom högst tre månader. 

Varje månad rapporterar även ansvariga chefer 
status inom sitt ansvarsområde till överliggande 
nivå och koncernen får på så sätt kännedom om 
eventuella avvikelser kopplat till kvalitet eller andra 
områden på skolnivå och/eller huvudmannanivå. 

Koll på undervisningens kvalitet
Inom AcadeMedia har vi enats om att varje huvud-
man och skola ska ha system för att löpande följa 
upp undervisningens kvalitet och att uppföljning-
en ska ha olika perspektiv, elevernas, rektors och 
lärarnas eget (genom självskattning).

Dessutom ska varje huvudman och skola skapa 
arenor och utrymme för strukturerat kollegialt 
lärande inom sin organisation. På så sätt får vi inte 
bara lärande elever, utan även lärande lärare och 
lärande skolledare. 

Huvudmännen inom koncernen har kommit olika 
långt i det här arbetet. Vissa har sedan många år 
tillbaka låtit eleverna göra kontinuerliga under-
visningsutvärderingar, medan det är så gott som 
nytt för andra. Vissa har också sedan länge haft 
särskild avsatt tid varje vecka för det kollegiala 
lärandet på sina skolor, medan andra nyligen kom-
mit igång med det på ett mer strukturerat sätt. 

Flera av AcadeMedias huvudmän samverkar med 
universitet, högskolor och forskare i sitt arbete 
med att utveckla undervisningen. Dessutom 
samverkar huvudmännen inom koncernen med 
varandra och delar generöst med sig av sina kun-
skaper, erfarenheter och framgångsrika metoder, 
allt i syfte att stärka likvärdigheten och ge eleverna 
bästa möjliga undervisning.

Resultat – skolans måluppfyllelse 
Utifrån våra gemensamma kvalitetsaspekter följs 
resultaten för varje skola och huvudman noga upp 
och analyseras. Det handlar både om kunskaps-
resultat och värdegrundsresultat (funktionell 
kvalitet) och kundnöjdhet (upplevd kvalitet).
Inom gymnasieskolan görs även uppföljningar av 
tidigare elevers upplevelse av sin skolas styrkor och 
svagheter 2,5 år efter att de avslutat sin utbildning 
(ändamålsenlig kvalitet). Såväl grundskolorna som 
gymnasieskolorna har fastställda årshjul för när 
olika typer av uppföljningar görs, så att resultaten 
kan jämföras och slutsatser kan dras om vilka 
sätt att bedriva verksamheten på som är mest 
effektiva. På så sätt blir AcadeMedia en i hög grad 
lärande organisation.

Resultaten följs inte bara upp i efterhand, vilket 
dessvärre fortfarande är vanligt i många skolor 
i Sverige. Alla grund- och gymnasieskolor inom 
AcadeMedia ska minst en gång varje termin göra 
en proaktiv uppföljning av varje elevs förväntade 

Pedagogisk
process Resultat Goda förutsättningar 

för lärande 
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kunskapsresultat, så kallade betygsprognoser. Det 
innebär i praktiken att varje lärare, i sina ämnen 
eller kurser, ska göra en prognos för vilket betyg 
varje enskild elev förväntas nå vid läsårets slut, 
utifrån nuläget. Syftet är att i så god tid som 
möjligt upptäcka om det finns behov av ytterligare 
insatser för att alla ska kunna nå godkända betyg. 
Om prognosen visar att det finns risk att en elev 
inte kommer att klara godkänt betyg ska åtgärder 
sättas in för att hjälpa eleven. 

AcadeMedias skolor genomför även regelbundna 
enkätundersökningar med elever, föräldrar och 
medarbetare för att på så sätt få veta vad de som 
är närmast verksamheten tycker om den. Resulta-
ten sammanställs för alla huvudmän, skolor och 
bryts även ner på klassnivå. Tanken är att under-
sökningarna ska bidra till verksamhetsutveckling 
och förbättringsarbete genom att följa upp vad 
elever och föräldrar tycker fungerar bra och vad 
som behöver förbättras. 

Hur nöjda elever och föräldrar övergripande är 
mäts bland annat genom hur stor andel som kan 
tänka sig att rekommendera skolan till andra. Vik-
tiga områden i elev- och föräldraundersökningarna 
är även skolans värdegrundsarbete och frågor som 

handlar om huruvida eleverna behandlar varandra 
med respekt, om personalen tar ansvar för att 
alla ska bli behandlade med respekt, om eleverna 
känner sig trygga på skolan, om eleverna kan få 
arbetsro samt om personalen tar hänsyn till vad 
eleverna har för synpunkter. 

Alla resultat redovisas öppet på varje skolas och 
huvudmans hemsida. Där kan man också i korthet 
ta del av skolans analys och vilka åtgärder som vid-
tas för att ge eleverna ännu bättre förutsättningar 
för sitt lärande, och därmed än högre måluppfyl-
lelse för skolan. 

Den här öppna resultatredovisningen är mycket 
viktig för oss inom AcadeMedia. Dels är den ett 
verktyg i vårt kvalitetsarbete som synliggör var 
det finns framgångsrika arbetssätt och arbetsfor-
mer som kan spridas vidare till andra skolor och 
huvudmän, dels sporrar den till ett än intensivare 
utvecklingsarbete på skolor som ännu inte nått 
lika långt som andra inom koncernen. Dessutom 
innebär vår öppna resultatredovisning att elever 
och vårdnadshavare har möjlighet att se vad de får 
om de väljer någon av AcadeMedias grund- och 
gymnasieskolor. 
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AcadeMediamodellen
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge 
och Tyskland. Vi finns i hela utbildningstrappan, från förskola via grundskola och gymnasie-
skola till vuxenutbildning. Inom koncernen finns cirka tjugotalet huvudmän med olika sätt att 
organisera sig, olika profiler, inriktningar och utbildningserbjudanden. Vissa saker är specifika 
för respektive skolform men vi har alla enats om samma utgångspunkter för det gemensam-
ma kvalitets- och utvecklingsarbetet och vi utgår från en gemensam modell –  
AcadeMediamodellen.

AcadeMediamodellen syftar till att säkerställa att 
vi gör det vi ska, att vi gör det bra och att vi hela 
tiden blir bättre på att förverkliga det uppdrag vi 
tagit på oss. Vår storlek, mångfald och det faktum 
att vi är verksamma i hela utbildningskedjan ger 
oss unika möjligheter i vårt kvalitets- och utveck-
lingsarbete. 

Gemensam  
plattform
Inom AcadeMedia har vi 
enats om en gemensam 
kvalitetsdefinition som 
innehåller tre gemensamma kvalitetsaspekter. Den 
självklara utgångspunkten är de nationella målen 
så som de uttrycks i skollagen och läroplanerna 
(funktionell kvalitet). Till detta har vi lagt ytterliga-
re en kvalitetsaspekt (upplevd kvalitet) för att sä-
kerställa att verksamheterna också motsvarar, och 
helst överträffar, kundernas krav och förväntning-
ar. Vi följer också upp om vi rustat våra elever och 
vuxenstuderande väl för att gå vidare i utbildnings-
systemet/yrkeslivet och samhällslivet (ändamålsen-
lig kvalitet). Förutom detta säkerställer vi genom 
vårt systematiska kvalitetsarbete efterlevnad av 
grundläggande lagkrav och processer.

AcadeMedias verksamheter har också enats kring 
gemensamma mål och resultatindikatorer, gemen-
sam uppföljning och utvärdering samt en öppen 
redovisning av resultaten. Alla som vill kan ta del 
av detta på AcadeMedias och de olika verksamhe-
ternas hemsidor. 

Uppföljning och  
kontroll
Den kontrollerande delen av 
AcadeMediamodellen handlar 
om att kontinuerligt säkerställa 
att samtliga huvudmän/verk-
samheter inom koncernen lever  
upp till grundläggande lagkrav, att de har väl 

fungerande processer och att deras resultat är 
goda utifrån alla fastställda kvalitetsaspekter. 
Detta görs bland annat med hjälp av regelbundna 
verksamhetsuppföljningar och interna gransk-
ningar av olika slag för att se till att varje barn, 
elev och vuxendeltagare erbjuds undervisning av 
god kvalitet och att det bedrivs ett utvecklings-
arbete som skapar goda förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse. 

Stöd och experthjälp
Att vara del av AcadeMedia 
innebär också att man på olika 
sätt blir erbjuden stöd och hjälp 
för att klara av sitt uppdrag. Ett 
exempel är AcadeMedia Academy 
som är vårt interna center för 
utbildning, forskning/utveckling 
och kompetensförsörjning. Förutom att Academy 
är en plats där vi tillsammans anammar ny forsk-
ning och tar del av innovationer, är det ett forum 
för erfarenhetsutbyte. Där lär vi oss av varandra 
och blir starkare tillsammans. 

AcadeMedias storlek och styrka innebär en trygg-
het för våra verksamheter. Föräldrar, elever och 
anställda inom AcadeMedia kan alltid lita på att vi 
står stadigt och har handlingsberedskap även för 
oförutsedda händelser och svåra förhållanden. 

Strukturerat erfarenhetsutbyte
AcadeMedias olika huvud-
män samspelar så gott som 
dagligen, utbyter erfaren-
heter och lär av varandra. 
Det gör oss till en extremt 
lärande organisation, något 
som i förlängningen borgar 
för en bättre utbildning 
för våra barn, elever och vuxendeltagare. Vi ser 
kollegialt lärande som en motor i utvecklingsarbe-
tet och strävar därför efter att organisera för detta 
på alla nivåer – från koncernnivå till segmentsnivå, 
huvudmannanivå och skolnivå.
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AcadeMedias grundskoleverksamhet bedrivs av 
Pysslingen Skolor och Vittra. 

Gymnasieverksamheten drivs av Rytmus, 
IT-Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Mikael Elias  
Gymnasieskola, Sjölins Gymnasium, Didaktus, 
Klara Gymnasium, ProCivitas, Drottning Blankas 
Gymnasium, Design & Construction College, 
Hermods Gymnasium, Plusgymnasiet,  
Framtidsgymnasiet, Design gymnasiet,  
Stockholms Internationella Restaurangskola  
och LBS Kreativa gymnasiet.

Vill du veta mer om AcadeMedia och  
kvalitetsarbetet i våra skolor hittar du hela vår 
kvalitetsorganisation på AcadeMedias hemsida 
under www.academedia.se/kvalitet/kvalitetsor-
ganisation.

ACADEMEDIA | Tel. 08 451 54 00  
Box 213 | 101 24 Stockholm
www.academedia.se, info@academedia.se 

GYMNASIUM


