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”Sedan Kunskapsskolan
startade har fler än 50 000
elever fått en utbildning
som satt den personliga
kunskapsutvecklingen
i fokus.”

Det här är Kunskapsskolan
Kunskapsskolan startade sina första skolor höstterminen
2000 och driver idag 29 grundskolor, sju gymnasieskolor och
företags- och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan,
Kunskapsgymnasiet och SkillEd.
Sedan vi startade har fler än 50 000 elever fått en utbildning som satt den personliga kunskapsutvecklingen
i fokus. Gemensamt för våra verksamheter är en pedagogisk modell som sätter varje elev i fokus. Hos oss ska
alla elever känna sig trygga, inspireras till att utvecklas
och få gedigna kunskaper för framtiden.
Under läsåret 2018/19 var ca 13 600 elever inskrivna
på våra skolor och vi hade 1 200 heltidstjänster i medeltal inom våra verksamheter i Sverige. Kunskapsskolan
i Sverige ingår också i ett internationellt nätverk av
skolor runt om i världen där fler än 25 000 elever följer
hela eller delar av Kunskapsskolans pedagogik, the KED
Program.
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Personligt utformad utbildning
På Kunskapsskolan utgår vi från att alla elever är olika
och utvecklas på olika sätt. Vi sätter individuella mål
för varje elev och genom en tät uppföljning säkerställer vi en hög måluppfyllelse och elevens trivsel. Vårt
arbetssätt skapar en trygg studiemiljö där varje elev
blir sedd och utmanad att nå längre än de själva trodde
var möjligt.

Ämneskunskaper, framtidsförmågor och
ledarskapsutveckling
Precis som Kunskapsskolan har påverkat den moderna
skolundervisningen så påverkas vi själva av utvecklingen

runt om i världen. Det betyder att vi kontinuerligt ser över
hur vi arbetar för att vara säkra på att vi ger våra elever de
bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier. På
grundskolan arbetar vi till exempel sedan några år med att
utveckla och träna på sex olika framtidsförmågor som vi
tror kommer att vara viktiga för våra elever att behärska.
Det handlar om att lära sig om hur man faktiskt lär sig saker, att utveckla sin samarbetsförmåga, att bli handlingskraftig och hur man kan agera för att vara innovativ. Andra
framtidsförmågor handlar om att agera globalt, om att
leva digitalt och om hur man på ett naturligt sätt kan vara
med och driva utvecklingen framåt. Detta gör vi naturligtvis parallellt med elevens övriga kunskapsutveckling.
På gymnasiet startade vi under läsåret 2017/18 arbetet
med att utveckla vår gymnasiala utbildningskoncept. En
nyhet som redan praktiseras på våra gymnasieskolor är
att eleven enskilt och i grupp tränas i att utveckla sitt
ledarskap. Det handlar mycket om metoder för självledarskap men också om praktiska övningar för att hitta en
fungerande gruppdynamik och att kunna leda andra i
olika arbetssituationer.

Studiemiljö med studiefokus
Att genomföra en personligt utformad utbildning handlar
mycket om att eleven har en studiemiljö där hen trivs och
som stimulerar till lärande och lust för sin kunskapsinhämtning.
På våra skolor är alla rum till för lärande och studier –
för stora eller små grupper eller för enskilt arbete – och
de är alla utformade för att passa elevernas individuella behov. I våra arenor genomför vi föreläsningar och
seminarier. Det finns öppna ytor för studier i grupp eller
mindre rum för eget arbete, koncentration och reflektion.
Som ett led i att ytterligare ligga i framkant utvecklar
vi vårt nuvarande möbel- och lokalkoncept. Något som
kommer att bli påtagligt när vi flyttar vår gymnasieskola
i Norrköping till nya och större lokaler med start hösten
2019.

Moderna digitala verktyg
Kunskapsskolan omfamnar de möjligheter som den
digitala tekniken erbjuder och som utgör ett viktigt
komplement till det som är kärnan i vår pedagogiska
modell. Under det senaste året har vi introducerat flera
nya digitala verktyg. För eleverna handlar det bland annat
om en digital loggbok, nya programmeringskurser och
ett nytt matematikprojekt. Kunskapsskolans lärare har fått
tillgång till en digital fortbildnings-plattform, KS Akademi,
med introduktionskurser för nya lärare och verktyg för att
bygga kurser och dela arbetsmaterial med kollegor och
andra skolor inom både grund- och gymnasieskolan.

Struktur för en modern skola
Kunskapsskolans organisation går ut på att läraren ska
kunna ägna så mycket tid som möjligt åt undervisning
och arbetet med eleverna och inte åt administration. E
n
förutsättning för det är en väl utvecklad central stödorganisation som kan avlasta och stödja skolorna. Vi har en tydlig
struktur för samverkan mellan ämneslärare på olika skolor,
där de bästa lektionerna och föreläsningarna görs tillgängliga för alla. Organisationen har även en utarbetad struktur
för erfarenhetsutbyte och stöd till rektorer i pedagogiska
frågor, skolutveckling och ledarskapsfrågor.

Goda vitsord från Skolinspektionen
Skolinspektionen gjorde under läsåret 2017/18 en
omfattande koncerntillsyn av Kunskapsskolan, med
fokus på hur vi som huvudman tar ansvar för våra skolor
med utgångspunkt i elevernas rätt till god utbildning i
en trygg miljö. Tillsynen är en del i Skolinspektionens
genomgång av samtliga fristående och kommunala
skolhuvudmän i landet. I april 2018 blev Skolinspektionen klar med tillsynen av Kunskapsskolan och i beslutet
skriver inspektionen att man vid genomförd tillsyn inte
har funnit några brister på huvudmannanivå. Vi ser det
som ett kvitto på Kunskapsskolans genomgående höga
ambitioner och ett gediget kvalitetsarbete.
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Möt Edvin och Rebecca
Edvin Littorin går i årskurs sju på Kunskapsskolan
Uppsala Norra. Hans favoritlärare heter Mikael Lindberg
och undervisar i engelska och matte.
Edvin Littorin är ganska ny på Kunskapsskolan. För ungefär ett år sedan pratade han med sin mamma, som sa att
skolans pedagogiska modell nog skulle passa honom.
Så han bestämde sig för att testa – och bytte skola. Sedan
dess har Edvin hunnit med sju månader som kunskaps
skoleelev.
– Jag gick på skolans öppna hus och fastnade direkt för
arbetssättet. Att jag kan jobba självständigt med digitala
verktyg och att jag inte begränsas av någon annan gillar
jag. I en vanlig skola anpassas lektionerna ofta till snitt
elever. Här spelar det ingen roll hur långt eller kort du har
kommit. Alla kan jobba i sin takt och på så sätt kan alla
lyckas, säger Edvin.
Han berättar att handledningssamtalen som han har varje
vecka med sin lärare hjälper honom mycket.
– Jag har redan lärt mig massor av min personliga hand
ledare Micke, säger Edvin. Han hjälper mig inte minst
med att planera skolarbetet. På det sättet kan man säga
att Micke behövs mindre och mindre. Nu klarar jag planeringen mer själv.
Samtidigt menar Edvin att Micke har en annan viktig
funktion. Han är väldigt engagerad och gör Edvin motiverad och driven.
– Micke ställer relevanta frågor, har många synpunkter
och ifrågasätter, samtidigt som han låter mig styra handledningssamtalen mer och mer. Jag får bestämma själv,
men Micke har alltid argument för varför han tycker att
jag ska göra på ett speciellt sätt. Mina föräldrar har alltid
varit väldigt engagerade i skolan. Men nu vet de att jag
och Micke löser det här.
Edvins favoritämnen är alla SO-ämnena. I topp ligger
samhällskunskap.
– Det är verklighetsbaserat, spännande och enkelt att koppla ihop med det som händer utanför skolan.
Vet du vad du vill jobba med i framtiden?
– Jag vill plugga vidare och funderar på att kombinera

4
4

kvalitetsrapport 2018/19

ekonomi och fysik. Jag gillar att resa och då kan jag bli
pilot. Men jag har också funderat på civilekonom.
Vad tycker du är den största skillnaden med att gå på
Kunskapsskolan jämfört med din gamla skola?
– Det är just att man har handledningssamtal med sin
lärare och att man får plugga i sin takt. Hamnar du i en
svacka kan du alltid komma ikapp. Jag har ganska lätt för
skolan men vet kompisar som har det svårare. Det här arbetssättet passar även för dem. Sedan lär man känna sina
lärare genom de personliga handledningssamtalen och de
lektionspass som kallas för workshop, dit man går för att
få hjälp med arbetet i olika ämnen. Det tycker jag om.

Rebecca Randleff går tredje året på naturvetenskapsprogrammet på Kunskapsgymnasiet Globen. Hennes
favoritämnen är engelska och kemi och hon drömmer
om att bli civilingenjör inom bioteknik
Att välja gymnasieskola var inte svårt för Rebecca Randleff. Hon visste att det var till Kunskapsgymnasiet hon
ville.
– Jag gick på Kunskapsskolan Spånga till och med nian
och var väldigt förtjust i studieupplägget, så det fanns
inte så mycket att fundera på, säger Rebecca.
I dag pluggar hon tredje året på naturprogrammet och har
aldrig ångrat sitt val.
– Precis som på Kunskapsskolan har vi personliga handledningssamtal flera gånger i månaden. Fast på gymnasiet
kallas det för studiecoachning. Det är skönt att ha en
stående tid, där jag och min lärare går igenom hur jag
ligger till med skolarbetet och vad jag ska fokusera på för
att nå mina mål.
Rebecca tycker att studiecoachningen gör lektionerna
roligare. Eftersom lärarna och eleven har så mycket kontakt
kommer de nära varandra och får en avslappnad relation.
– Lektionerna blir något annat än att man bara sitter tyst
och lyssnar på någon vuxen som föreläser.
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Ett av Rebeccas favoritämnen är engelska.
– Jag ser mycket på engelska tv-serier och läser engelska
böcker. Sedan har vi en jättebra engelsklärare som låter
oss jobba med en massa intressanta projekt, där vi diskuterar viktiga samhällsfrågor. På det sättet blir lektionerna i
engelska något mer än att bara plugga ett språk.

”På Kunskapsgymnasiet
har eleverna en personlig
kontakt med lärarna och vi
får lära oss ta eget ansvar.”
Rebeccas andra favoritämne är kemi och hon planerar att
studera bioteknik på KTH i framtiden.
– På Kunskapsgymnasiet lär man sig att ta ansvar. Jag är
van att planera min tid och lägga upp skolarbetet så att
jag hinner med det jag ska. Det gör att jag känner mig
förberedd för universitetet, säger Rebecca. Jag vill inte
börja plugga direkt efter studenten. Först ska jag åka på
en språkresa till Nya Zeeland för att utveckla min engelska ännu mer.
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Kunskapsskolans
kvalitetsarbete
För att säkra en hög kvalitet i skolan krävs ett brett arbete
inom flera områden. Utöver att förmedla kunskaper och
en god värdegrund ska skolan även säkerställa en bra
studiemiljö där eleverna trivs och känner sig trygga.

Fokus på kvalitet är en central del av Kunskapsskolans
kultur. På motsvarande sätt som elevens mål, planering
och arbete kontinuerligt följs upp så sker motsvarande
process på varje skola, i varje arbetslag och ämneslag,
på arbetsplatsträffar och på exempelvis rektorsmöte
och klusterträffar (med flera skolor). För företaget som
helhet sker uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat flera gånger per månad. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att elevernas resultat samt
skolans och företagets processer kontinuerligt följs upp
och utvärderas – allt i syfte att hela tiden utvecklas och
förbättras.
Tack vare att undervisningen hela tiden utvecklas
och anpassas utifrån elevernas behov säkerställs en
undervisning av god kvalitet och en hög grad av likvärdighet. Den personligt utformade utbildningen innebär
också att Kunskapsskolan lyckas väl med att kompensera för elevers olika förutsättningar, oavsett om eleverna
behöver extra stöd eller extra utmaningar. Utgångspunkten är alltid elevens måluppfyllelse.

Kunskapsskolans kvalitetsmodell
Kunskapsskolans kvalitetsmodell har sin utgångspunkt
i styrdokumenten, skollagen och läroplanen samt i den
pedagogiska modellen med eleven i centrum.
Kvalitetsmodellens övergripande syfte är att säkra
en utbildning med hög kvalitet och hög måluppfyllelse
för alla elever. Modellen täcker in tio områden som är
centrala för att driva en skola. Inom dessa områden krävs
tydliga mål och styrning för att skolan ska nå goda resultat och ha en bra studiemiljö.
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VÅR KVALITETSMODELL

Trygghet och
trivsel

Personlig
handledning

Betygsmanagement

Organisation

Undervisning

Elevhälsa

Ledningsorganisation

Kommunikation

IKT

Arbetsmiljö

Med kvalitetsmodellen som ramverk gör alla Kunskapsskolans skolor en kvalitetsplan för varje läsår. Där finns
ett avsnitt med mål, aktiviteter och en plan för uppföljning och utvärdering för varje område.
VERKTYG FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Kvalitetsplanen
Vid läsårets slut gör rektor och medarbetare på varje
skola en analys av utfallet för respektive kvalitetsområde i kvalitetsmodellen. Analysen baseras på resultat
från nöjdhetsundersökningar, betygsresultat, externa
granskningar, personalnyckeltal och andra mätetal

jämfört med skolans uppsatta mål. Den breda analysen
sker för att få ett helhetsperspektiv på hur väl de strategier och aktiviteter som skolan genomfört under året har
fallit ut.
Analysen lägger grunden för kommande läsårs
prioriterade områden, processer och aktiviteter. Allt
dokumenteras i kvalitetsplanen som är en kombinerad
kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Planen är ett
levande arbetsdokument och rektorerna och medarbetarna utvärderar och följer kontinuerligt upp effekter och
resultat av aktiviteterna under läsåret.

Betygsprognoser och nulägesanalyser
Kunskapsskolan har under många år gjort betygsprognoser och nulägesanalyser för varje enskild
>> elev. Syftet är att

säkerställa att eleverna får de kunskaper de ska ha, att de
når sina mål och får de utmaningar som de behöver samt
att de betyg som sätts är rättssäkra, rättvisa och korrekta.
För skolans ämneslärare, handledare och studiecoacher är prognoserna och analyserna en viktig avstämning för att bestämma hur arbetet kring eleverna på bästa
sätt kan läggas upp under resten av terminen.

Kvalitetssäkring av betyg
Det är av yttersta vikt att alla kunskaper och betyg
kvalitetssäkras. Detta görs genom kontinuerlig dialog och
fortbildning av rektorer och lärare i frågor kring betyg och
bedömning. Det sker även samverkan både på och mellan
skolor gällande bedömningsfrågor under ledning av Kunskapsskolans egna pedagogikspecialister, förstelärare och
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Kunskapsskolans kvalitetsår

6

5

Analys av
medarbetarenkät.
Terminsbetyg.

4

DEC

Fördjupad genomgång av
särskilt stöd och extra
anpassningar inom arbetslag,
ämneslag och elevhälsan.

Elevernas terminsmål
uppsatta, ev. revidering av långsiktiga
mål. Delavstämning
kvalitetsplan.
Analys av höstterminsbetyg.

JAN

7

FEB

Elev- och föräldraenkäter.
Betygsprognos vår.

NOV

3

OKT

Betygsprognos höst.
Medarbetarenkät.

2

MAR

KVALITETSÅRET

SEP

Elevernas mål uppsatta.
Skolans likabehandlingsplan klar.

MAJ
AUG

1

APR

Kvalitetsplan klar med
tydliga mål för skolans
olika områden.

JUL

JUN

8

Fördjupad genomgång av
särskilt stöd och extra
anpassningar inom
arbetslag, ämneslag och
elevhälsan.

9

Analys av enkätresultat.
Utvärdering av resultat
nationella prov och
överensstämmelse
med betyg.

10

Betyg grundskolan och
gymnasiet. Utvärdering och
analys av årets resultat och
start för planering för
kommande läsår.

I juni gör rektor och medarbetare på varje skola en analys av året som gått och de resultat som uppnåtts och gör en plan för arbetet
för kommande läsår. I augusti fastställs planen med mål och aktiviteter för läsåret. Under läsåret utvärderas planen kontinuerligt för
att se att utvecklingen går åt rätt håll eller om planen behöver justeras. Det systematiska kvalitetsarbetet med analys, planering, mål,
aktiviteter och löpande uppföljning, sker på varje nivå – på företagsnivå, för varje skola och för varje årskurs och arbetslag, varje klass
och för varje enskild elev. På varje nivå finns ett tydligt uppdrag och ett personligt ansvar. På samma vis som VD är ansvarig för att nå
företagets mål är den personliga handledaren tillsammans med eleven ansvarig för att eleven ska nå sina mål.
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rektorer. I samband med de nationella proven sker sambedömning mellan skolorna för att säkerställa att elevernas
betyg har en god bäring på de resultat de presterar på
nationella proven.

Nöjdhetsmätningar
Kunskapsskolan genomför varje år omfattande kvalitetsenkäter bland samtliga elever och föräldrar till
våra grundskoleelever och bland våra medarbetare.
Enkätresultaten ger viktig information om vad som
fungerar bra och vad som behöver förbättras som helhet,
på enskilda skolor och i enskilda klasser.
Utöver de årliga elev- och föräldraenkäterna sker även
en kontinuerlig och systematisk dialog med elever och
föräldrar i samband med de terminsvisa utvecklings
samtalen och i den personliga handledningen och studiecoachningen varje vecka. I vissa fall sker även kortare
fördjupningsenkäter inom något specifikt område för att
ytterligare säkerställa att rätt insatser har genomförts.

Lektionsobservationer och självskattning
Kunskapsskolans rektorer och förstelärare besöker
regelbundet olika undervisningssituationer. Dessa
lektionsobservationer har till syfte att komplettera den
mer kvantitativa utvärderingen av undervisningen. Det
är även ett viktigt tillfälle för den enskilde läraren att få
återkoppling och stöd att utvecklas.
I samband med arbetet med kvalitetsplanen gör alla
lärare en självskattning av det egna arbetet. Självskattningen ligger till grund för aktiviteter kopplade till lärarens
utvecklingsplan för det kommande året och följs upp vid
det årliga utvecklingssamtalet.

Utveckling och förbättring
En av Kunskapsskolans grundläggande värderingar och
drivkraft är utveckling. Nyfikenhet och vilja att ta till sig
nya kunskaper, att se mönster och samband, våga tänja
gränser och söka nya vägar är viktiga delar av en kultur
som varit med oss ända sedan de första skolorna startade.
Något av det mest centrala inom Kunskapsskolan är
att säkerställa att alla processer kring undervisningen,
den personliga handledningen och studiecoachningen
utvecklas kontinuerligt så att alla elever ges möjlighet
att utvecklas så långt som möjligt, både när det gäller
kunskaper som förmågor. Detsamma gäller för hur lärare,
rektorer och övriga medarbetare ges stöd i sin
professionella utveckling för att ha förutsättningar att
utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.

”Alla elever är allas elever”

Kunskapsskolan Landskrona
har under de senaste åren haft
höga SALSA-värden. Rektor
Per Algback berättar om
arbetet med eleverna och
vilka framgångsfaktorerna är.

Per Algback har arbetat som rektor i 10 år och de senaste åren
på Kunskapsskolan Landskrona. Två egenskaper han tycker är
grundläggande för en rektor är lyhördhet och prestigelöshet
och beskriver sitt arbete som ett hjul: Analys-riktning-arbete-
uppföljning, för att sedan börja om på nytt igen.
Hur kommer det sig att ni lyckats så bra?
– Vi arbetar systematiskt för att hela tiden skruva och fila med
de resurser vi har, förklarar Per. Allt för att eleverna ska få så
bra förutsättningar som möjligt. Vi analyserar ständigt verksamheten i ämnes- och arbetslagen för att se hur vi kan förändra till
exempel gruppstorlek eller sätt att undervisa och lära ut.
Per menar att det gäller att få eleverna att tro på sig själva. Det
handlar om att bygga goda relationer och att aldrig ge upp om
en enda elev.
– Om vi visar att vi tror på eleverna så ökar deras självförtroende
och motivation och därmed deras chanser att lyckas. Att vi arbetar på det här sättet gör att vi lyckas bättre än förväntat, utifrån
vår elevgrupp, säger Per.
Just arbetet med relationer, att se varje elev som en unik person
och att sedan göra allt för att den eleven ska lyckas lyfter Per
som en grundläggande faktor för att eleverna når goda resultat.
– Dessutom behöver vi ha en samsyn i kollegiet kring vårt
förhållningssätt på skolan och att vi vågar prata om det. Jag har
inga problem med att vi tänker olika, men när vi väl bestämmer
oss ska vi jobba i samma riktning, avslutar Per.
Kort om SALSA
SALSA är skolverkets modell för att beräkna hur väl en skola
lyckas utifrån elevernas bakgrundsfaktorer. Kunskapsskolan
Landskrona har uppnått mycket bra nivåer i SALSA, där eleverna
presterar betydligt bättre än jämförbara grupper i genomsnitt.
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Medarbetare som
bygger relationer
Inom Kunskapsskolan är utgångspunkten att varje individ ska
bli sedd och utmanad. För lärarna innebär det nära relationer
med eleverna och ett utpräglat lagarbete.
Lärarnärvaron och tiden med eleverna är central inom
Kunskapsskolan. Lärare är inte bara ämnesexperter,
utan också personliga handledare i grundskolan och
studiecoacher på gymnasiet. I de olika rollerna arbetar
lärarna med att förmedla djupa och breda ämneskunskaper såväl som att stötta elevens personliga utveckling.

Personlig handledning och studiecoachning
I grundskolan har varje elev ett enskilt handledningssamtal varje vecka med sin lärare. I samtalet hjälper
läraren eleven att planera och sätta mål för sina studier.
Tillsammans följer de upp resultaten av skolarbetet och
eleven utmanas för att komma ännu längre. På gymnasiet har eleven individuell studiecoachning varannan
vecka och varannan vecka möte i grupp där fokus ligger
på elevens ledarskapsförmågor.
Detta upplägg gör att våra lärare lär känna sina elever på djupet och eleverna beskriver ofta sin relation till
lärarna som det bästa med att gå på Kunskapsskolans
och Kunskapsgymnasiet.

Utpräglat lagarbete
Kunskapsskolans lärare arbetar nära varandra i arbetsoch ämneslag. Planeringen av undervisningen sker
gemensamt och öppenheten lärarna emellan är stor.
Ansvaret för att eleverna ska lyckas är gemensamt.
Lärportalen Kunskapsporten är navet i utbildningen.
Där finns undervisningsmaterial samt elevernas planering och resultat. Genom Kunskapsporten har alla lärare
en gemensam plattform för sitt arbete.
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Lärare som utvecklar varandra
Under ledning av Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning utvecklas undervisningsmaterial och
metoder som alla skolor tar del av. Lärare från skolorna
deltar i olika utvecklingsprojekt som sedan implementeras på alla skolor genom kollegialt lärande. Exempel
på ett sådant projekt är matematikprojektet som syftar
till att förbättra matematikundervisningen på alla skolor
för att höja elevernas resultat.
Kunskapsskolan deltar också i flera forskningssamarbeten såsom det tillsammans med skolforskningsinstitutet IFOUS och STLS, som är ett samarbete för ämnesdidaktisk forskning mellan ett antal skolhuvudmän och
Stockholms Universitet.

Karriärvägar
Lärare inom Kunskapsskolan har tillgång till tydliga
utvecklingsvägar och har goda möjligheter att växa
personligt och professionellt. Det finns ett antal olika
ansvarsroller inom Kunskapsskolan:
• Förstelärare
• Ansvarig för den personliga handledningen/
studiecoachningen
• Ansvarig för utvecklingen av våra digitala verktyg
• Arbetslagsledare
• Ämneslagsledare
• Integrationsansvarig
• Andra lokala nyckelroller på skolorna

»
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Under läsåret 2018/19 fanns det drygt 120 förstelärare
inom Kunskapsskolan. En förstelärare driver utvecklingsprojekt på sin skola och ingår även i nätverk mellan flera
skolor där pedagogisk forskning knyts till undervisningen.
Med 36 skolor runtom i Sverige har medarbetarna goda
möjligheter att byta arbetsplats inom företaget. Unikt för
Kunskapsskolan är att det också finns karriärmöjligheter
utomlands. Under de senaste fyra åren har ett antal rektorer, biträdande rektorer och lärare från Kunskapsskolan i
Sverige arbetat i skolor som ingår i KED Network i Indien
och Saudiarabien. Möjlighet till lärarutbyte erbjuds även
genom ett Teacher Exchange program.

Pedagogiskt ledarskap
Ledarskapet på en skola spelar en avgörande roll för såväl
medarbetarnas trivsel och prestation som för elevernas
resultat. Därför är rekryteringen av rektorer en viktig upp-

gift. Inom Kunskapsskolan rekryteras de flesta rektorer
internt, vilket är ett sätt att ta tillvara kompetensen och
stärka en kultur som växer inifrån, men vi gör även externa
rekryteringar för att få in nya perspektiv och erfarenheter.
Ledarskapet inom Kunskapsskolan kännetecknas av transparens och passion.

Medarbetare som trivs
Kunskapsskolan strävar efter att erbjuda en arbetsplats
där medarbetarna vill stanna i många år. Vår medarbetarundersökning från 2018 visar på stabila siffror beträffande
trivsel och nöjdhet: 88 procent uppgav att de trivs med
sitt arbete och 77 procent svarade att de rekommenderar
Kunskapsskolan som arbetsgivare.
Medarbetarundersökningen visade också en förbättring när det gäller lärarnas arbetsbelastning. Svaret på
frågan ”Jag hinner med mitt arbete inom ramen för min
arbetstid” gick upp med 10 procent, från 37 till 47 procent.
Detta kan jämföras med Jobbhälsoindex Skola, som tas
fram av Svenskt Kvalitetsindex, där 39 procent av lärarna
inom privat verksamhet och 20 procent inom kommunal
verksamhet instämde i frågan.
Samtidigt förbättrades resultaten inom Kunskapsskolan på området IKT och digitala verktyg. 72 procent
svarade att de sparade tid tack vare de digitala verktygen, vilket är en ökning med 8 procentenheter jämfört
med 2017.

Personalnyckeltal
Kunskapsskolan följer aktivt viktig personalstatistik som
sjukfrånvaro och personalomsättning för att snabbt kunna
identifiera och åtgärda eventuella problem. Under kalenderåret 2018 var personalomsättningen, för tillsvidareanställda 14,2 procent. Det är en förbättring från föregående
år då motsvarande siffra var 16,5 procent. Sjukfrånvaron
har de senaste åren legat relativt konstant på 4 procent.
Under 2018 summerades lång- och korttidssjukfrånvaron
till 4,2 procent, vilket är något högre än 2017 då den låg
på 3,9 procent.

Behöriga lärare
Kunskapsskolan tillsvidareanställer endast behöriga och
legitimerade lärare. Under året har lokala projekt för att
få icke-behöriga lärare att komplettera sin utbildning
initierats och kommer att drivas vidare under läsåret
2019/20. Andelen med legitimation och behörighet i minst
ett ämne i Kunskapsskolan var 64,4 procent, jämfört med
70,5 procent i riket. I Kunskapsgymnasiet var andelen
legitimerade och behöriga lärare 71 procent, jämfört med
81,4 procent i riket.
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”Viktigt att erbjuda flera karriärvägar”
På Kunskapsskolan har lärarna möjlighet
att ta ett steg vidare i sin profession och
det är viktigt att kunna erbjuda flera
karriärvägar.

Stina Myringer-Karlsson är pedagogikoch utvecklingschef på Kunskapsskolan. Hon tror att lärare har
olika mål med sina karriärer. Här vill Kunskapsskolan kunna erbjuda
så många som möjligt olika alternativ för att utvecklas i sitt yrke.
– Om du är intresserad av forskning får du en möjlighet att
delta i olika projekt hos oss. Det kan handla om att utveckla din
undervisningspraktik utifrån den senaste forskningen och genom
beprövad erfarenhet, säger Stina Myringer-Karlsson.

Stina tror att ett nära samarbete kollegor emellan främjar
lärarnas utveckling. Inom Kunskapsskolan sker det naturligt
eftersom alla jobbar utifrån en gemensam pedagogisk modell.
– Vår pedagogiska modell samlar våra lärare runt gemensamma
mål och värdegrunder och ger oss en bra grund för samtal om
undervisning, metod och innehåll. På Kunskapsskolan är lärarna
generösa mot varandra och vi har något som vi kallar för en
delningskultur.
Kunskapsskolans lärare arbetar i olika team, både lokalt på sin
skola och tillsammans med andra skolor i kluster.
– När alla pratar samma språk och utgår från gemensamma
metoder blir det enkelt att hjälpa varandra. På så sätt kan vi
utvärdera vårt arbetssätt och utveckla det över tid, säger Stina
Myringer-Karlsson.

kvalitetsrapport 2018/19

13
13

Vi vill få alla elever att
tycka matematik är roligt
Att skapa en skolkultur där alla tar ansvar för matematikämnet.
Det är ett av de övergripande målen som Kunskapsskolans nya
matematikprojekt syftar till.
Internationella jämförelser har under flera år visat att
svenska elevers matematikresultat halkat efter. En
utveckling som många inom skolans värld arbetar för att
vända. För två år sedan startades en projektgrupp inom
Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning med
uppdraget att skapa bättre förutsättningar för elever att
nå ett högre resultat i matematik.
Projektets mål är bland annat att stötta skickliga

14
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matematiklärare så att de kan skapa utmanande undervisning, aktivera en skolkultur där alla tar ansvar för
matematik och vidareutveckla stimulerande och
effektiva läromedel.
– Vi vill lyfta matematik som ämne och ändra förhållningssättet för att få fler elever att tycka att matematik
är roligt, berättar Cecilia Maront, projekt- och utvecklingsledare för matematikprojektet.

Arbetet är uppdelat i tre delprojekt, 1: Att utveckla strukturen av våra läromedel på lärportalen Kunskapsporten,
2: Att skapa nytt undervisningsmaterial samt 3: Att
lägga grunden för en skolkultur där läraren kan förändra
elevens förhållningssätt till matematikämnet i vardagen.
Projektgruppen har också fokuserat på hur man kan hjälpa
elevernas föräldrar. Deras inverkan på sitt barns attityd till
matematikämnet har stor betydelse.
– Vi har tagit fram en föräldrautbildning som skolorna kan
använda för att informera om hur vi arbetar med matematikämnet och ge tips på hur man som förälder kan vara ett
stöd, berättar Cecilia.

betsgruppen analysera elevernas betygsresultat, göra en
uppföljande specifik enkät till ämneslärare och utvärdera
svaren på den årliga enkäten till elever och lärare som
Kunskapsskolan genomför. Matematikprojektet kommer
även att innefatta undervisningen på gymnasieskolan,
men där har projektet precis startat.
– Till hösten startar vi en läsecirkel kring boken ”Hjärnan
i matematikundervisningen”, av Craig Barton. Den ska ge
ämnesansvariga lärare perspektiv på undervisningen och
stärka de gemensamma diskussionerna i ämnesarbetet för
alla matematiklärare, berättar Cecilia Maront.

Från hösten 2019 får läromedlet inom matematik på
Kunskapsporten ett delvis nytt innehåll och en helt ny
struktur.
– För de högre årskurserna byter vi läromedel och ökar
därigenom kvaliteten på undervisningen, berättar Sara
Åkerling, som är projektledare för produktionen av läromedlet och nya matematiksteg på Kunskapsskolan. Ett
förbättrat undervisningsmaterial ger också lärarna mer
tid för att planera sina pass och fokusera på varje elevs
personligt utformade utbildning i ämnet.
Sara arbetar som lärare i matematik samt hem- och
konsumentkunskap på Kunskapsskolan Uppsala Norra.
Matematik har alltid legat henne varmt om hjärtat.
– Det är ett ämne man behöver förstå och inte lära sig
utantill. Responsen när en elev säger ”Aha, nu förstår
jag...” är underbar.
Två gånger om året anordnar Kunskapsskolan matematikträffar för ämnesansvariga lärare. Då arbetar man tillsammans med att utveckla matematikundervisningen och hur
man ska använda sig av ett coachande förhållningssättet
i ämnet.
– Vi har genomfört en enkät där samtliga ämneslärare i
matematik har svarat på frågor om matematikundervisning. Nu analyserar vi i projektgruppen resultatet och
utarbetar metoder för att utveckla ämnesundervisningen,
säger Cecilia Maront.
En förstudie startade 2017, året innan matematikprojektet,
som innefattade olika forskningsrapporter och inspiration
från till exempel matematikbiennalen. Totalt har runt 15
personer arbetat med matematikprojektet som fortsätter
även under läsåret 2019/2020.
Även om den huvudsakliga uppdateringen av läromedel
på Kunskapsporten kommer att publiceras först hösten
2019 har delar av projektet redan börjat implementeras
på skolorna. För att följa utfallet av projektet kommer ar-

Sara Åkerlind, lärare
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Kvalitetsarbetet
på grundskolan
Eleverna ska ha med sig gedigna kunskaper och bästa möjliga
förutsättningar att förverkliga sina drömmar när de är färdiga
med sina studier på Kunskapsskolan. De ska vara väl förberedda
för vidare studier och ett kommande yrkesval.
Grundskolan

Godkända betyg i alla ämnen

I Kunskapsskolan finns 29 grundskolor som alla arbetar
efter en gemensam pedagogisk modell med fokus på en
personligt utformad utbildning. Höga studieresultat är
ett övergripande mål och Kunskapsskolans arbetssätt
bygger på en nära relation mellan elever och lärare med
ständig återkoppling och utveckling.

Andelen elever i Kunskapsskolan som uppnår kunskapskraven i alla ämnen var 90 procent vårterminen
2019, enligt Kunskapsskolans preliminära betygssammanställning, vilket är över genomsnittet i riket på 76
procent (2018).

Studieresultat

För att säkerställa att eleverna går ut med kvalitetssäkrade betyg är det viktigt att betygen ligger i fas med de
resultat som eleverna presterar på de nationella proven.
För att bedömningen ska vara så likvärdig som möjligt rättar lärare från Kunskapsskolans olika skolor de
nationella proven tillsammans och överensstämmelsen
mellan prov och betyg följs noga upp. I de fall en elevs
betyg avviker från resultaten på de nationella proven
görs alltid en tydlig dokumentation av insatta åtgärder
och uppvisade kunskaper. En analys i ämneslaget sker
också där ämneslärarna dokumenterar hur ämnesundervisningen kan utvecklas och förstärkas inför kommande
läsår.
Läsåret 2017/18 (senaste tillgängliga statistik vid
tidpunkten då denna rapport gick i tryck) var samstämmigheten mellan resultaten på de nationella proven och
slutbetygen i årskurs 9 högre inom Kunskapsskolan än
i riket som helhet i såväl svenska som engelska. Det
finns ingen tillgänglig statistik över samstämmigheten
mellan det nationella provet i matematik och slutbetyg »

Studieresultaten är en tydlig indikation på kvaliteten i
arbetet med eleverna. Kunskapsskolans avgångselever
går ut med betydligt högre resultat än genomsnittet i
riket.

Meritvärde
Vårterminen 2019 gick Kunskapsskolans elever i
årskurs 9 ut med ett genomsnittligt meritvärde på 261
poäng enligt Kunskapsskolans preliminära betygssammanställning. Genomsnittet för riket var 229 poäng
(2018).

Gymnasiebehörighet
Andelen elever i Kunskapsskolan med gymnasiebehörighet är sedan många år långt över genomsnittet i riket.
Vårterminen 2019 var 94 procent, enligt Kunskapsskolans
preliminära betygssammanställning, av eleverna behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program,
jämfört med genomsnittet i riket på 84 procent (2018).
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Nationella prov jämfört med slutbetyg årskurs 9
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på riksnivå eller huvudmannanivå då ett ersättningsprov
användes på grund av att det ordinarie provet läckt ut.
I svenska var samstämmigheten inom Kunskapsskolan
66,2 procent (rikssnitt 61,7 procent) och i engelska var
samstämmigheten 77,7 procent (rikssnitt 74,5 procent).
Enligt Skolverkets officiella statistik har Kunskaps
skolan konsekvent haft bättre samstämmighet mellan
utfall på de nationella proven och elevernas slutbetyg
sedan statistiken började redovisas uppdelad på enskilda
huvudmän våren 2014.

SALSA
Ett positivt SALSA-värde innebär att en skola presterar
bättre än vad som förväntas utifrån elevernas förutsättningar baserat på föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel
nyinvandrade och könsfördelning.
Läsåret 2017/18 (senaste tillgängliga statistik vid tidpunkten då denna rapport gick i tryck) uppvisade 21 av
Kunskapsskolans 28 grundskolor (exklusive Resursskolan)
ett positivt SALSA-värde avseende genomsnittligt meritvärde, det vill säga ett genomsnittligt betygsvärde högre än
det förväntade utifrån socioekonomiska faktorer. För hela
Kunskapsskolan var SALSA-värdet +9,4 för läsåret 2017/18.
SALSA-värdet avseende andel elever i årskurs 9 som
når kunskapskraven i alla ämnen var positivt på 22 av 28
skolor och för hela Kunskapsskolan var utfallet +3,8%
läsåret 2017/18.

Genomsnittligt meritvärde
17 ämnen, elever i åk 9
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Med Kunskapsskolans tydliga fokus på varje elev är det
viktigt att elever och föräldrar är nöjda. Nöjdhet ska gå
hand i hand med goda studieresultat som mått på att en
skola levererar kvalitet.
Kunskapsskolan genomför varje år omfattande undersökningar bland elever och föräldrar på våra grundskolor
med frågor om vad de tycker om arbetssättet, lärarna,
arbetsro, trygghet och delaktighet, organisationen och
om Kunskapsskolan i stort. Enkätresultaten innebär en
möjlighet att sprida goda exempel från skolor som lyckas
bra inom ett område till skolor som behöver stöd för att
förbättras. Även på den enskilda skolan används enkätresultaten för att se vilka lärare som lyckas bäst inom olika
områden så att de kan vara till hjälp för att deras kollegor
ska bli ännu bättre.
I enkäterna används en svarsskala med fem steg från
”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. De siffror som
redovisas är den andel som angivit de två högsta alternativen, fyra eller fem. Det betyder att det bara är andelen
som är uttalat positiva som redovisas i diagrammen. Årets
elev och föräldraenkäter visar bland annat att 81 procent
av föräldrarna gärna rekommenderar Kunskapsskolan och
att 82 procent tycker att skolan har bra lärare. Av eleverna
i grundskolan anser 81 procent att de har bra lärare och
lika många känner sig trygga i skolan. Av eleverna är det
68 procent som rekommenderar sin skola till andra elever.

Andel elever i åk 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen
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Ola Holma har arbetat som
lärare i 24 år. En blandning
av en tydlig struktur, ett
personligt bemötande,
humor, variation och att
bjuda på sig själv är hans
huvudsakliga verktyg för att
fånga eleverna i undervisningssituationen.
– För mig är nyckeln i all fungerande dialog bemötandet och
att arbeta enligt ett lösningsfokuserat förhållningssätt utifrån
gruppens och elevens behov, säger Ola.
Att vara lärare är ju lite som teater, där man både ska fånga
och behålla publikens intresse. Jag tror det är avgörande att man
hittar “sin grej”, att man landar i det som är den egna lärarrollen.
Förutom sin roll som förstelärare i SO-ämnena på Kunskapsskolan Uppsala Norra arbetar Ola också på Uppsala universitet med
att ta fram nationella prov i SO med extra fokus på digitalisering
av proven.
Vad är det bästa med att vara lärare på Kunskapsskolan?
– Att vi här arbetar efter ett flexibelt schematänk, har en elev-

centrerad undervisning, en förstärkt handledarroll och IKTpedagogiken. För mig kändes det rätt från starten och det gör
det fortfarande. Att Kunskapsskolan inte bara vilar på lagrarna
utan också vill förändras och utvecklas känns stimulerande som
verksam lärare.
Ola menar att Kunskapsskolan drar till sig engagerade lärare
vilket möjliggör såväl trivsel som en väl fungerande verksamhet.
Det centrala stödet som Kunskapsskolans huvudkontor ger ökar
likvärdigheten inom koncernen och skapar tydliga ramar att
förhålla sig till.
Vad är ditt råd till lärare som funderar på att börja arbeta på
Kunskapsskolan?
– Kortfattat att Kunskapsskolan är som ”mellanstadiet möter
högskolan”. Eleven får trygghet i sin basgrupp och av sin hand
ledare samt utmanas i att ta ansvar för sitt lärande, säger Ola.
Han menar att man som lärare på Kunskapsskolan delvis måste
tänka bort den traditionella lärarrollen och i större utsträckning omfamna ett coachande förhållningssätt. Att arbeta som
lärare innebär egentligen att man har tre roller: ämnesläraren,
handledaren och läraren som tar ansvar för och är en del av det
gemensamma arbetet för en väl fungerande verksamhet.
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Nytt ledarskapskoncept
utvecklar gymnasiet
För snart 20 år sedan startades det första Kunskapsgymnasiet
i Norrköping – en mycket lyckad satsning. Nu tar gymnasieverksamheten ett steg vidare och introducerar ett nytt
ledarskapskoncept.

Sedan Kunskapsgymnasiet startade 2001 har mycket
hänt i skolvärlden och i samhället i stort. För att matcha
samhällsutvecklingen och fortsätta vara en ledande
skolaktör har Kunskapsskolans beslutat att utveckla
gymnasiekonceptet vidare.
–Det är ett mycket spännande arbete där vi anpassar
oss efter de behov gymnasieelever har idag, säger
Kunskapsskolans gymnasiechef Stina Jonsson.
När kraven i samhället förändras och ökar har det blivit
allt viktigare med gedigna ämneskunskaper, men också
att på andra sätt förbereda eleven för att framgångsrikt
ta sig an sin framtid. För att möta den utvecklingen
erbjuder Kunskapsgymnasiet alla elever en ledarskapsutbildning. Här handlar det inte om att bli chef, utan
om att få verktyg för att leda sig själv, lära sig ta ansvar
och planera för att agera framgångsrikt i olika grupp
konstellationer.
– Att jobba med utbildning betyder att ständigt
utvecklas. Vi har sett att våra gymnasieelever har nya
behov och ökar därför insatserna för att säkra kvaliteten på våra gymnasieskolor och utbildningar.
Den ursprungliga grundtanken med en utbildning
som utgår från varje individ är fortfarande central på
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 unskapsgymnasiet. Precis som att varje elev ska få
K
hjälp att hitta sina strategier för lärande.
– De regelbundna avstämningarna mellan lärare och
elev som många uppskattar, har fortsatt en central plats
i vår pedagogiska modell. Fast vi har utvecklat upplägget och kallar det för studiecoachning. Alla elever har
enskild studiecoachning tillsammans med sin lärare
varannan vecka.
– Eleven får hjälp att planera sina studier och coachas i
hur de ska komma vidare och nå sina uppsatta mål. Men
studiecoachen hjälper även eleverna att utvecklas på
ett personligt plan enligt vårt ledarskapskoncept, säger
Stina Jonsson.
De enskilda samtalen är en viktig del av Kunskapsgymnasiets pedagogik och ett mycket bra stöd för varje elev.
– Att få hjälp att lära sig ta ansvar för sitt skolarbete
är värdefullt inför högre studier. De enskilda samtalen
skapar också nära relationer mellan elever och lärare.
Som elev har du alltid någon att bolla med och det blir
lätt att fråga om hjälp.
Kunskapsgymnasiets elever kommer också att ha
studiecoachning i mindre grupper varannan vecka. Här
ligger fokus på ledarskapsutveckling och gruppdynamik
och på elevens individuella roll i gruppen.

”Att jobba med
utbildning betyder att
ständigt utvecklas”

– Vi har funderat mycket på vad vi vill ge våra elever
förutom trygghet och gedigna ämneskunskaper. Vi är
säkra på att ledarskap är rätt att utgå ifrån. Det handlar
om att veta vad man vill, välja sin egen väg i livet och
erbjudas en möjlighet att ta sig dit.
Varför är det här med ledarskap så viktigt?
– Gymnasieungdomar idag värderar trygghet och har
klara mål i livet. Många vill studera vidare på universitet
och högskolor och ha ett meningsfullt jobb i framtiden.
Har du en bra självkännedom, kan ta ansvar och fatta
medvetna beslut har du kommit långt. Sedan handlar
det också om att vara aktiv i samhället och känna att
man kan vara med och påverka sin omvärld.

I Kunskapsgymnasiets nya utbildningskonceptet kommer vi att erbjuda något vi kallar för studieforum. Det är
extra studietillfällen som ligger utöver den garanterade
undervisningstiden och som riktar sig till alla elever. Där
kan en elev som till exempel kämpar för ett E få extra
hjälp av våra lärare, men också den elev som vill nå
ända till ett A.
Hur ser du på gymnasieskolan i framtiden?
– För att vara aktuell och inte tappa i kvalitet måste man
hela tiden sträva efter att utvecklas. Det går inte att luta
sig tillbaka. Jag är stolt över att vi, i och med vår nya
inriktning, har tagit ett kliv in i framtiden, avslutar Stina
Jonsson.
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Kvalitetsarbetet på
gymnasieskolan
Varje elev på Kunskapsgymnasiet
ska nå sin fulla potential och 
få med sig goda förutsättningar
att ta sig an sin framtid.
Kunskapsgymnasiet hade läsåret 2018/19 sju gymnasieskolor med fem högskoleförberedande och ett
yrkesförberedande gymnasieprogram: Samhällsprogrammet, Naturprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Humanistiska programmet, Teknikprogrammet och det
yrkesförberedande Vård- och omsorgsprogrammet.
Kunskapsgymnasiet arbetar med utgångspunkt i
att alla elever kan och vill lyckas. Elevens planering,
arbete och studieresultat följs kontinuerligt upp i vår
studiecoachning och diskuteras i ett längre utvecklingssamtal varje termin. Elevernas nöjdhet med sin
skola följs upp i vår årliga elevenkät och vid behov med
tätare frekvens.

Andel elever med
gymnasieexamen
Kunskapsgynasiet
2018/2019 (prel)

Riket 2018

Kunskapsgynasiet
2018/2019 (prel)
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I gymnasieskolan får eleverna betyg efter varje avslutad
kurs och dessa kursbetyg ingår sedan i det avgångsbetyg
eleverna får efter tre fullföljda gymnasieår. En förutsättning för att samtliga elever ska ta studenten med högskoleförberedande examensbevis är att de uppnår godkända
betyg på kurserna redan i årskurs ett.

Genomsnittlig
betygspoäng

100

100

Studieresultat

40
40
*Baserat
på
elever med
30
30
gymnasieexamen
20

20

10

10

0

2015/2016

0

2016/2017
2015/2016
2017

På några av Kunskapsgymnasiets skolor når eleverna
resultat som ligger över genomsnittet i riket. Sedan
slutet på 2017 har ett intensivt utvecklingsarbete
resulterat i en revidering av Kunskapsgymnasiets
pedagogiska modell i syfte att göra den bättre anpassad
för gymnasieskolans specifika förutsättningar och att
höja elevernas resultat.

Viktigt med nöjda elever
Nöjda elever, i kombination med goda studieresultat,
är för Kunskapsgymnasiet det viktigaste beviset för en
skolverksamhet av hög kvalitet. Ett aktivt arbete pågår
för att de skolor som lyckas bäst ska hjälpa och inspirera
övriga skolor att utvecklas och förbättras.
Varje vår genomförs omfattande enkäter bland
samtliga Kunskapsgymnasiets elever. Enkätresultaten
har stor betydelse i kvalitetsuppföljningen och ger ett
värdefullt underlag till det systematiska kvalitetsarbetet och skolornas kvalitetsplaner. I enkäterna används
en svarsskala med fem steg från ”instämmer helt” till
”instämmer inte alls”. De siffror som redovisas är den
andel som angivit de två högsta alternativen, fyra eller
fem. Det betyder att det bara är andelen som är uttalat
positiva som redovisas i diagrammen.
Årets elevenkät i Kunskapsgymnasiet visar på stora
variationer mellan nöjdhetsnivån på de olika skolorna.
Totalt sett tycker 72 procent av eleverna att skolan har bra
lärare och 80 procent känner sig trygga i skolan. Andelen
som rekommenderar sin skola är totalt 55 procent.

Elever som rekommenderar sin skola
och tycker skolan har bra lärare
Rekommendation

Bra lärare
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”Vi sätter tydliga mål
och jobbar tills vi når dem”
Marie Forslin är rektor på
Kunskapsgymnasiet Malmö
och har blivit nominerad till
årets ledare i Skåne. För henne
är kvalitet detsamma som
struktur, bra ledarskap och en
kultur där alla vill nå sina mål
och är beredda att jobba för att
lyckas.

Du är har varit rektor på Kunskapsgymnasiet sedan år 2012.
Hur arbetar du för att utvecklat kvaliteten på skolan?
– Genom att sätta tydliga mål och jobba tills vi når dem.
Det kanske inte är det mest spännande svaret, men kvalitet
kräver struktur och tålamod. Med vårt arbetssätt är det samtidigt viktigt att sätta mål som går att följa upp och utvärdera,
så att vi vet att vi gör rätt saker.
Vad är viktigt för att kunna driva ett framgångsrikt
utvecklingsarbete?
– Att alla drar åt samma håll. Det gäller kollegiet, men också
eleverna. Därför har vi en tydlig värdegrund, där vi har tagit
fram viktiga punkter som vi arbetar utifrån. Det handlar bland
annat om att skapa en lärandemiljö som fungerar för alla i
gruppen. Det innebär att läraren måste tänka igenom vilken
klass hen planerar för. Vilka behov av anpassningar finns, är
det pedagogiska upplägget sådant att alla förstår och finns det
strategier som möter eleverna där de är?
Kunskapsgymnasiet har ju en egen pedagogisk modell med
individanpassad undervisning, hur bidrar den till en god
undervisningskvalitet på skolan?
– För mig har det varit viktigt att tillsammans med mina kollegor
skapa rutiner för hur en skoldag ska se ut. Det arbetet stöds av
de strukturer vi har inom ramen för vår pedagogiska modell.
Till exempel så startar och slutar en lektion alltid på samma sätt
hos oss.
Hur skulle du beskriva en vanlig dag på Kunskapsgymnasiet
Malmö?
– Det första jag tänker på är att jag ständigt bjuds in till världen
i miniatyr. På vår skola går elever från cirka 30 olika nationaliteter.
Här pratas många olika språk och det finns många som kan kulturer, normer och regler “inifrån”. Sådan kunskap som man inte
kan läsa sig till i en bok. Jag lär mig saker hela tiden och det är
en fantastisk rikedom att få jobba här.
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Vi vill vara med och driva
skolutvecklingen framåt
Både Kunskapsskolans styrelseordförande, Cecilia Carnefeldt
och VD Fredrik Lindgren brinner för en personligt utformad
utbildning och har en gemensam ambition att Kunskapsskolan
ska vara en aktör som driver skolutvecklingen framåt.

– Hos oss står individen i centrum. Vi strävar hela tiden
efter att hitta de bästa lösningarna för att alla elever ska
lyckas i skolan, oavsett förutsättningar, säger Kunskapsskolans styrelseordförande Cecilia Carnefeldt och
Kunskapsskolans VD, Fredrik Lindgren.
Kunskapsskolan har funnits i snart 20 år. Sedan de
första skolorna startade år 2000 har verksamheten
vuxit i snabb takt. I dag finns 29 grundskolor, sju
gymnasieskolor samt företags- och vuxenutbildningen SkillEd. Dessutom finns en växande internationell
verksamhet.
Styrelseordförande Cecilia Carnefeldt har varit med
sedan starten och VD Fredrik Lindgren i ett decennium.
De har mycket gemensamt. Bland annat drivkraften
att ständigt förbättra samt att utveckla skolorna och
pedagogiken.
– Vi har lyckats på många plan, säger Fredrik Lindgren.
Intresset för en personligt utformad utbildning är stort
och vi kan visa på goda resultat. Samtidigt kommer det
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hela tiden ny forskning som ger nya möjligheter för våra
elever. Då gäller det att vara intresserad och strukturerat utforska ny kunskap.
Fredrik berättar att Kunskapsskolan precis har inrättat ett vetenskapligt råd bestående av forskare som
kommer att bidra till utvecklingen av Kunskapsskolans
pedagogik.
– Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med att skapa en
kultur där alla medarbetare är delaktiga i utvecklingsarbetet både på sin skola och övergripande. Det gäller att
ha med sig ett utvecklingsinriktat förhållningssätt både i
vardagen och på ett större pedagogiskt plan.
Cecilia Carnefeldt instämmer och menar att viljan att
utvecklas är minst lika viktig inom skolans värld som i
andra typer av verksamheter.
– Utvecklingstanken finns i vårt DNA och vi vill vara
snabbfotade, hitta nya vägar och hela tiden bli bättre
tillsammans med våra elever.

»
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Hur går utvecklingsarbetet till?
– Kunskapsskolan har en pedagogikavdelning som på
daglig basis arbetar med utveckling tillsammans med
våra lärare. Det kan handla om allt från att ta driva
olika forskningsprojekt och sätta sig in i nya rön till att
utveckla nytt kursmaterial, säger Cecilia Carnefeldt.
Den digitala lärportalen, Kunskapsporten, spelar en stor
roll här. Den är ett nav i verksamheten full av utbildningsmaterial och verktyg för planering och uppföljning
av elevens studier.
– Vi är väldigt stolta över Kunskapsporten. Vår ambition
är att alla elever ska hitta vad de behöver för sin utbildning där.
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Kunskapsporten minskar även lärarnas arbetsbelastning, säger Fredrik Lindgren. Något som är mycket
viktigt då lärarna både hos oss och på andra skolor
upplever den som hög.
Årets medarbetarundersökning på Kunskapsskolan
pekar samtidigt på att belastningen går ned, bland
annat tack vare Kunskapsporten.
– Det är en positiv utveckling. Jag är övertygad om att
ett välfungerande digitalt system kan göra ännu mer för
lärarna framöver, fortsätter Fredrik.
Cecilia Carnefeldt menar att det är viktigt att Kunskapsskolan är en attraktiv arbetsgivare i tider av lärarbrist.

Kunskapsporten underlättar samarbetet på skolan, men
också lärarnas planering.
– Det är ett verktyg för att dela material och arbetsgångar. Därifrån kan lärarna hämta material och forma
det till sitt. På så sätt behöver lärarna inte uppfinna
hjulet inför varje ny lektion.
– Det i sin tur skapar mer tid åt undervisningen och att
bygga relationer med eleverna, säger Fredrik Lindgren.
Det blir en “win-win” för alla.
– Den nära relationen mellan lärare och elev är något Kunskapsskolan jobbar mycket med. Där sticker vi verkligen
ut, säger Cecilia Carnefeld. I och med handledningen
möter vi eleverna oavsett på vilken nivå de befinner sig.
Att vi ser alla elever är därför inte bara en klyschig slogan.
Det är så det faktiskt fungerar.
Både Cecilia och Fredrik menar att det är centralt att de
som jobbar inom Kunskapsskolan brinner för relationer.
Det är viktigt att bygga relationer, vara närvarande och
tillgänglig.
– Här handlar det både om förhållningssättet till elever
och kollegor, säger Fredrik Lindgren. Vi har ett stort
kollegialt utbyte och värdesätter samarbeten. På Kunskapsskolan är du inte ensam i din lärarroll. Det finns ett
utarbetat stöd bland kollegorna som är väldigt fint.

Vad har varit i fokus det senaste året?
– Mycket, men om jag ska välja något så är det att förbättra våra digitala verktyg och ge lärarna möjlighet att
öka sin kompetens där, säger Cecilia Carnefeldt.
Fredrik Lindgren håller med och lägger till att den
senaste forskningen som visar att flickor drar ifrån
pojkarna i skolan har fått Kunskapsskolan att fördjupa
arbetet med att minska det glappet.
– På gymnasiet ligger fokus på ett större förändringsarbete där vi tar det pedagogiska konceptet ett steg längre. När det gäller SkillEd, vår företags- och vuxenutbildning, är vi i en uppstartsfas och jobbar med att etablera
oss och attrahera nya kunder, fortsätter Fredrik.

Vad är ni särskilt stolta över?
– De fina resultaten vi fick i årets medarbetarenkät med
stabilt hög trivsel och nöjdhet. Även elevenkäten visade
på bra resultat. Ett fokus för oss har varit att förstärka
studieron. Det är en förutsättning för lärande och även
här ser vi en positiv utveckling, säger Cecilia Carnefeldt.

stor och köerna till våra grundskolor är långa så tittar vi
på olika sätt att expandera våra skolor och starta nya.
På gymnasiet handlar det om att vidareutveckla vårt
koncept. Vi vill komma längre med studieresultaten och
nöjdheten hos våra elever. Utöver de gedigna ämneskunskaper eleverna får vill vi utveckla deras förmåga att
leda sig själva.

Vilka är de största utmaningarna?
– Helt klart lärarbristen, säger Cecilia Carnefeldt. Här
ser jag att vi har ett ansvar som en del i ett större maskineri. Vi ska vara med och höja läraryrkets status genom
att visa att det är ett spännande och viktigt arbete.

NAMN: Fredrik Lindgren
TITEL: VD för Kunskapsskolan i Sverige AB.
Gör på jobbet:
Ytterst ansvarig för Kunskapsskolans utveckling
och resultat och arbetar mycket med att driva
på utvecklingsprocesser. Jobbar även med
kontakter med politiker, kommuner och andra
samhällsaktörer. Har också ett stort intresse för
pedagogiska frågor, till exempel hur Kunskapsskolan kan bli ännu bättre för elever med sämre
förutsättningar.

NAMN: Cecilia Carnefeldt
TITEL: Styrelseordförande för Kunskapsskolan
i Sverige AB.
Gör på jobbet:
Leder arbetet i bolagsstyrelsen och fungerar
som bollplank för att ge Fredrik Lindgren de
bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb.
Detta sker bland annat genom ständiga
diskussioner om olika strategiska vägval.
Arbetar också mycket med Kunskapsskolans
projekt utomlands.

Var ligger fokus framåt?
– Att fortsätta utvecklas och förbättras, svarar Fredrik
Lindgren. Eftersom efterfrågan på utbildningsplatser är
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Skräddarsydda företagsoch vuxenutbildningar
Kunskapsskolan bedriver företags- och vuxenutbildning
under namnet SkillEd. I nära samarbete med uppdragsgivaren
skräddarsys utbildningar och kompetensinsatser utifrån specifika
behov.
SkillEds verksamhet startade 2016. Flera företag hade
visat intresse för Kunskapsskolans pedagogiska idé och
ville använda den i utbildningar för sina medarbetare.
Man såg även tydliga möjligheter att kompetensutveckla blivande anställda för att matcha företagens behov.
Ett av de stora projekten var initialt kompetensinsatser för nyanlända ingenjörer. När många välutbildade
akademiker kom till Sverige blev det tydligt att det saknades en aktör som kunde erbjuda utbildning anpassad
till deras individuella behov.
Eftersom Kunskapsskolan är specialiserad på en
personligt utformad utbildning såg vi att vi kunde bidra
med vår kunskap även för vuxna och företag, säger
Mikaela Valtersson, som är vice vd på Kunskapsskolan
och ansvarig för SkillEd.
Sedan starten har verksamheten vuxit och levererar
nu utbildningar inom kommunikation och samtalsmetodik, ledarskap och teamutveckling till flera kunder.
Det senaste året har SkillEd vunnit upphandlingar med
bland annat Trafikverket, Kronofogden och Svenska
Institutet.
Vi skräddarsyr utbildningsupplägg där kunden är
högst delaktig, fortsätter Mikaela Valtersson. På så vis
får kunden ökad affärsnytta och når sina uppsatta mål.
Genom en kombination av spännande fysisk utbildning
och moderna digitala metoder uppnår vi ett mera träffsäkert lärande utifrån kundens behov.
Under verksamhetsåret 2017/2018 låg fokus på att utveckla digitala verktyg såsom SkillEds app och lärportal
samt att utveckla innehållet i utbildningarna.
Vi erbjuder både digitala och fysiska utbildningar,
säger Mikaela. Ofta är en kombination av dem det mest
effektiva. I vår app har vi både en målsättningsdel och

en del med mikrokurser. Genom att göra lärandet roligt
och interaktivt blir kunskaperna mer beständiga.
För 2019/2020 ligger fokus på att expandera verksamheten och bygga struktur med en bibehållen
startup-känsla och kreativitet.
Vi kommer att fokusera än mer på digitala utbildningar som förenar bra pedagogik med en variation av
upplevelser såsom film, grafik, bild och tester, säger
Mikaela Valtersson.

SkillEd 2018/2019
Skilled har under året arbetat med kunder som NCC,
Aleris (numera Ambea), Kronofogden, och Trafikverket.
Fokusområden har varit ledarskap, kommunikation,
samtalsmetodik, teamutveckling, integration och pedagogiskt stöd.
Utvärderingar från utbildningarna visar på hög
nöjdhet och goda resultat. Totalt ligger nöjdheten bland
deltagarna på 90-100 procent.

Från Aleris:
• Utbildningen har varit givande och intressant 93%
• Jag har fått med mig konkreta verktyg som jag kan
använda i samtal i min yrkesvardag 91%
• Kursledaren var engagerad och inspirerande 100%

Från Kronofogden:
• Jag har fått strategier för att möta olika människor i
olika slags samtal 100%
• Kursledaren var kunnig och kompetens på sitt område
100%
• Kursledaren varierade metoderna så att lärandet blev
stimulerande 100 %
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Sund ekonomi och
långsiktigt ägande
Med engagerade och långsiktiga ägare som varit med sedan
företaget grundades för snart 20 år sedan står Kunskapsskolan
på en stabil ekonomisk grund.
Kunskapsskolan i Sverige AB är ett helägt dotterbolag
till Kunskapsskolan Education Sweden AB. Ägare
är grundaren Peje Emilsson med familj (99 procent)
samt företagsledningen (1 procent). Företaget är inte
börsnoterat. Kunskapsskolan är en svensk koncern,
skattepliktig i Sverige och sedan starten 1999 har inga
vinstuttag gjorts.

tration och processer. På så sätt kommer resurserna till
nytta för eleverna.
Kunskapsskolan redovisar sina ekonomiska resultat per
kalenderår. Omsättningen uppgick under 2018 till 1,3
miljarder kronor, en ökning med 5,5 procent jämfört
med föregående år. Årets marginal blev därmed 4,9
procent.

Ekonomiska resultat

Investeringar

Kunskapsskolan strävar efter en verksamhet med sund
ekonomi och en rörelsemarginal på 5-7 procent. En
viktig del i uppdraget är att säkerställa att den skatte
finansierade skolpengen används effektivt för att skapa
kvalitet i verksamheten. Det handlar exempelvis om att
ha väl fungerande gemensamma system för adminis-

Allt överskott har sedan starten återinvesterats i verksamheten. Under 2018 har investeringar på 15,0 mkr
(2017: 20,7 mkr) gjorts i ombyggnationer, möbler, IT och
annan utrustning samt i det pedagogiska konceptet till
skolorna.
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Flerårsjämförelse 2000–2018

Totala intäkter

48

159

266

367

436

485

571

657

726

369

784

797

812

893

970

1033

1100

1209

1275

Rörelsens kostnader

-72

-184

-290

-372

-420

-466

-544

-629

-680

-349

-739

-755

-804

-863

-928

-992

-1049

-1141

-1213

Rörelseresultat
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28

46

20

45

42

8

30

42

41

51

68

62

Antal medarbetare (FTE)

77

203

321

486

490

512

605

644

747

77

792

811

867

910

963

1080

1113

1127

1164

kvalitetsrapport
kunskapsskol ans 2018/19
kvalitetsarbete 2018/19

kvalitetsrapport 2018/19
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Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

|

De första skolorna startades år 2000. Kunskapsskolan har 28 grundskolor,
1 resursskola och 7 gymnasier med totalt 13 600 elever.
Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i
ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med fler än 25 000 elever som
följer hela eller delar av Kunskapsskolans pedagogiska modell,
the KED Program.

KUNSKAPSSKOLAN 2019

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och
företags- och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet
och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen
med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

