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Inledning 
 
När vi blickar tillbaka på året som gått, finns det anledning att vara stolt över de resultat vi 
sett och de extraordinära insatser som skett. Skolåret började i vanlig ordning, men fick en 
dramatisk vändning efter nyåret på grund av corona-pandemins start. NTI Gymnasiet var 
gott rustade för denna utmaning, men det gick också att se vilka delar av verksamheten som 
behövde extra stöd för att varje elev skulle nå sina mål. 
 
I och under denna prövande tid kan vi se att NTI Gymnasiet har en väl fungerande 
verksamhet där fler elever klarar sina mål och de allra flesta trivs mycket bra på sin skola. 
Dock ser vi också att resultaten skiljer sig mellan våra skolor, vilket kommer bli ett fokus för 
kommande år.  
 
I en värld där undervisningen under våren främst bedrevs via fjärr- och distans, kan man se 
att det kompensatoriska uppdraget blir än skarpare och än viktigare. Förmågan att 
upprätthålla samma eller till och med bättre nivå, blir utmanande och kräver en god 
grundstruktur både på skolans organisation och lärarens planering.  
 
Även om mycket energi har lagts och behöver komma läggas på corona-pandemins 
verkningar, så kommer inte utvecklingen avstanna på våra skolor. Kommande år fortsätter vi 
arbeta med utveckling av EHT:s processer, lärande teamens roll och den proaktiva 
elevuppföljningen samt strukturer gällande uppföljning av närvaro. 
 
 
Roger Karlsson  
NTI Gymnasiet Sverige 
(NTI Gymnasiet Macro AB, NTI Gymnasiet Ellips AB, NTI Gymnasiet Helix AB)  
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Om NTI Gymnasiet  

Vision och mål 
NTI Gymnasiet ska bli landets ledande aktör inom gymnasieutbildning inom tech, science 
och IT. Vi formulerar vår gemensamma vision så här:  
 

Vi utbildar elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. 
Med tech, science, IT och design i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på 
framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Hos oss får du alla tankesätt 
och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och 
prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad du nu än vill göra. 

 
Vår övergripande målsättning är alltid att samtliga av våra elever ska nå gymnasieexamen 
och så långt som möjligt. Ett antal delmål har formulerats utifrån vår vision och målsättning 
och följts upp sedan 2013. 
 

1. Andel med examen - Samtliga elever som fullföljer sin utbildning ska nå gymnasieexamen. 
2. Genomsnittlig betygspoäng - Ska ligga över rikssnittet för respektive program, samt ha en 

kontinuerlig positiv utveckling. 
3. Nöjdhet - Nöjdheten hos eleverna ska ligga över AcadeMedias snitt, samt ha en kontinuerlig 

positiv utveckling. 
4. Trygghet - Alla elever  ska känna sig trygga och respekterade samt inte utsättas för hot, 

kränkningar eller trakasserier. 
 
Huvudsyftet med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. 
Med de nationella målen för utbildning menas de mål som anges i skollagen, läroplanerna 
och andra författningar som reglerar verksamheten. Ytterst handlar det om att alla barn och 
elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av förutsättningar och 
bakgrund. Våra mål utgår från de nationella målen och syftar till att eleverna får en god 
utbildning samtidigt som de är nöjda med sin utbildning och är trygga på skolan.  

En verksamhet - tre huvudmän 
Läsåret 18/19 var ett historiskt läsår för dåvarande Nordens Teknikerinstitut AB och 
IT-gymnasiet i Sverige AB. Båda huvudmän har under ett flertal år haft ett nära samarbete 
då de erbjuder snarlika utbildningar och ägs av AcadeMedia, Sveriges största 
utbildningsföretag. Inför läsåret 18/19 samlades de två huvudmännen i en gemensam 
verksamhet, med ett gemensamt arbetssätt, ledning och namn: NTI Gymnasiet. Under 
läsåret förvärvades även Helixgymnasiet i Borlänge och kom att fullt ut införlivas i NTI 
Gymnasiet under läsåret 19/20. 
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Samtliga huvudmäns systematiska kvalitetsarbete dokumenteras i en gemensam 
kvalitetsrapport och verksamhetsplan. Vi har dock valt att sära på respektive huvudmans 
resultat i kvalitetsrapporten läsåret 19/20 för att tydliggöra att det, de facto, fortfarande är tre 
olika huvudmän med olika resultat. NTI Gymnasiet Macro AB (fd. Nordens Teknikerinstitut 
AB), NTI Gymnasiet Ellips AB (fd. IT-gymnasiet i Sverige AB) och NTI Gymnasiet Helix AB 
(fd. Helixutbildningar AB) 

Skolor, utbildningar och elever 
NTI Gymnasiet består av 29 gymnasieskolor, från Luleå i norr till Malmö i söder. Våra skolor 
med fokus på tech har främst program inom teknik (informations- och medieteknik), IT (el- 
och energiprogrammet, inriktning dator- och kommunikationsteknik) och design (estetiska 
programmet inriktningarna estetik och media). Science-skolor erbjuder främst 
naturvetenskapligt och teknikprogrammet (teknikvetenskap). Skolor med fokus på business 
erbjuder främst handels- och ekonomiprogrammen.  
 

1 Antal inskrivna elever i oktober 2019 
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Skola Huvudman Startår Elever 
HT2019  1

Program 

NTI Sundbyberg NTI Ellips 1998 185 EE, TE, ES 

NTI Johanneberg NTI Ellips 2000 468 EE, TE, ES, Te4 

NTI Skövde NTI Ellips 2001 210 EE, IB, TE, Te4 

NTI Södertörn NTI Ellips 2001 247 EE, TE, ES, SA 

NTI Uppsala NTI Ellips 2002 408 EE, TE, ES, NA, SA, Te4 

NTI Kronhus NTI Macro 2002 499 EE, TE, HA, EK  

NTI Malmö NTI Macro 2002 268 EE, TE 

NTI Västerås NTI Ellips 2003 211 EE, TE, ES 

NTI Eskilstuna NTI Macro 2003 157 EE, TE, ES 

NTI Stockholm NTI Macro 2003 838 ES, EE, TE 

NTI Sundsvall NTI Macro 2003 263 ES, EE, TE 

NTI Luleå NTI Macro 2004 178 ES, EE, TE, Te4 

NTI Örebro NTI Ellips 2005 160 EE, TE, ES 

NTI Lund NTI Macro 2007 165 ES, EE, TE, Te4 

NTI Umeå NTI Macro 2008 197 ES, EE, TE, Te4 

NTI Helsingborg NTI Ellips 2009 372 EE, TE, ES, IM 

NTI Sollentuna NTI Macro 2009 201 EE, TE, HA 

NTI Södertälje NTI Macro 2009 132 EE, TE 

NTI Kristianstad NTI Ellips 2010 137 EE, TE, IM 



 

 
Läsåret 20/21 startas även NTI Vetenskapsgymnasiet Lund.  

Organisation 
Varje skola inom NTI Gymnasiet leds av rektor som i sin tur rapporterar till skolcheferna 
Sarah Stridfeldt, Ellen Lindqvist och Erik Isaksson. NTI Gymnasiet leds av 
utbildningsdirektör Roger Karlsson. NTI Gymnasiet ingår i AcadeMedias gymnasiesegment 
vars ledning och supportfunktioner utgår från kontor i Stockholm och Göteborg. Bland 
supportfunktionerna ingår kompetens på områden som ekonomi, HR, kvalitet, skoljuridik, 
elevhälsa och studie- och yrkesvägledning, fastighet, samt marknadsföring och 
kommunikation. Utöver segmentsgemensamma supportfunktioner har NTI Gymnasiet 
anställd verksamhetsutvecklare Pernilla Öhberg med fokus på arbetsplatsförlagt lärande och 
internationalisering. 

Förutsättningar 

Covid-19 
I mars vårterminen 2020 beslutade regeringen att Sveriges gymnasieskolor skulle gå över till 
distansundervisning. NTI Gymnasiet hade under två veckor innan beskedet kom intensifierat 
förberedelserna för en eventuell övergång och lyckades utan uppehåll växla över till en 
undervisning på distans. 
 
Olika strukturer sattes upp på huvudmannanivå för att stödja skolorna i övergången och det 
fortsatta arbetet framåt med distansundervisning. Tidigare uppbyggda samarbeten med 
bland annat RISE och det faktum att NTI Gymnasiet är en del av AcadeMedia möjliggjorde 
ett bra stöd till skolorna. Både RISE och AcadeMedia skapade digitala plattformar för 
kommunikation och samarbete. NTI Gymnasiet samlade information och riktlinjer på 
webbplatsen NTIG Online. Efterhand kom  praktiken på skolorna att utvecklas snabbt och 
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NTI Karlstad NTI Ellips 2011 140 EE, TE 

NTI Handelsgymnasiet NTI Macro 2012 372 EK, HA 

NTI Gärdet NTI Ellips 2017 134 ES, TE 

NTI Vetenskapsgymnasiet 
Stockholm 

NTI Macro 2017 198 NA, TE 

NTI Vetenskapsgymnasiet 
Gävle 

NTI Macro 2018 65 NA, TE 

NTI Vetenskapsgymnasiet 
Solna 

NTI Macro 2019 28 NA, TE 

NTI Vetenskapsgymnasiet 
Helsingborg 

NTI Macro 2019 31 NA, TE 

NTI Nacka NTI Macro 2019 57 EE, TE 

NTI Helixgymnasiet NTI Helix 2019 
(2005) 

258 EE, EK, ES, NA,TE 



 

plattformen övergick till att sprida goda exempel på lösningar från verksamheten i 
kombination med aktuell forskning på området. 
 
NTI Gymnasiet beslutade att den undervisning som kom att bedrivas på distans skulle vara i 
form av fjärrundervisning utifrån det schema som var planerat sedan tidigare. Alltså att all 
undervisning genomfördes i realtid under ledning av lärare som arbetade hemifrån eller i 
skolans lokaler. Det möjliggjorde att NTI Gymnasiet kunde säkerställa elevens garanterade 
undervisningstid och att det sammantaget blev ett bra resultat utifrån rådande 
omständigheter.  
 
Under våren med pandemin genomförde Skolinspektionen granskningar av 
distansundervisningen på åtta av NTI Gymnasiets skolor. Återkopplingen lyfte att kvaliteten 
på utbildningen var hög på samtliga skolor och att våra rektorer kunde bidra med goda 
exempel till den rapport som Skolinspektionen sammanställde över läget nationellt.  

Elevhälsa 
Under läsåret 19/20 fanns det tillgång till alla lagstadgade kompetenser på samtliga skolor 
inom NTI Gymnasiet, med undantag för tillfälliga luckor vid byte av personal eller 
sjukskrivningar. Varje skolas elevhälsoteam är en viktig del i NTI Gymnasiets framgång och 
arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande, men även åtgärdande tillsammans med 
lärare och rektorer för att stötta och hjälpa eleverna i både pedagogiska, sociala och 
medicinska frågor.  
 
På huvudmannanivå finns i samarbete med andra huvudmän inom AcadeMedia funktioner 
som medicinsk verksamhetschef, skolöverläkare, samordnande specialpedagog och 
samordnande skolsköterska. Detta ger möjlighet till kompetensutvecklingsinsatser och 
nätverksträffar, samt stöd och tjänster som exempelvis ett digitalt journalsystem som 
underlättar hanteringen av elevjournaler på skolorna.  
 
På skolnivå arbetar elevhälsans olika kompetenser tätt tillsammans med personalen för att 
löpande följa upp elevernas kunskapsutveckling och skolnärvaro, bland annat med hjälp ut 
av ett gemensamt verktyg för proaktiv elevavstämning. På så sätt uppmärksammas elevers 
behov av extra anpassningar och särskilt stöd i ett tidigt skede. Lärare får stöd i att möta alla 
elever, arbetet dokumenteras och utvecklingen av undervisningen med hjälp av elevhälsans 
kompetenser blir mer systematisk.  

Arbetsförlagt lärande 
Samverkan skola - arbetsliv är avgörande för kvalitén på NTI Gymnasiets yrkesutbildningar 
där det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en viktig del. Som huvudman arbetar NTI 
Gymnasiet konstant med att genomföra insatser, följa upp, utvärdera, identifiera nya 
åtgärder och utvecklingsmöjligheter för våra skolors APL och samverkan med arbetslivet.  
 
NTI Gymnasiet har under läsåret 19/20 valt att fortsätta att avsätta resurser för att kunna 
stötta skolorna i frågor kring APL och samverkan skola-arbetsliv genom en central tjänst. 
Verksamhetsutvecklaren Pernilla Öhberg arbetar internt med stöd till alla skolor inom NTI 
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Gymnasiet, organiserar gemensamma konferenser och utbildningar för rektorer och 
APL-samordnare i dessa frågor, samt tar fram processtöd och lärresurser för att säkerställa 
skolornas lokala APL-arbete. Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer under pandemin 
vårterminen 2020 gav sämre förutsättningar för att alla elever skulle få en kvalitativ 
APL-plats. Skolorna var snabba att ställa om och löste utmaningen genom en kombination 
av exempelvis skarpa uppdrag i samverkan med lokala företag, arbete med 
bransch-certifieringar och omplanering av APL-perioder.  
 
Under läsåret 19/20 har NTI Gymnasiet även haft fokus på att strukturera och kvalitetssäkra 
processerna och samarbeten med partnerorganisationer utomlands för sin internationella 
APL. På så vis har NTI Gymnasiet vidareutvecklat och utökat sitt transnationella samarbete 
med partnerorganisationer i Europa och har kunnat erbjuda fler elever APL utomlands. 
Resor och fysiska utbyten fick dock pausas under under vårterminen på grund av pandemin. 
NTI Gymnasiet började omgående planera och starta upp olika former av digitala utbyten 
online. Ett arbete som fortsätter att utvecklas under läsåret 20/21. 

Personal 
Det har skett fyra rektorsbyten under läsåret, varav ett där rektor gick vidare till rollen som 
skolchef. Det faktum att det inte är fler byten av pedagogiska ledare är positivt för stabiliteten 
och långsiktigheten för NTI Gymnasiets skolor. Samtliga av NTI Gymnasiets rektorer har 
erfarenhet som pedagogiska ledare och en god pedagogisk utbildning. Flera av rektorerna 
har rekryterats internt bland våra skickliga lärare.  
 
NTI Gymnasiet har även en god stabilitet bland lärare sett till verksamheten som helhet och 
generellt och historiskt har det varit låg rörlighet vilket är positivt då det är en viktig 
förutsättning för hållbarhet i påbörjade utvecklingsinsatser.  
 
Att rekrytera kompetenta medarbetare och lärare är idag svårt, särskilt inom våra 
specialområden kring nätverk och IT/programmering samt i naturvetenskapliga ämnen och 
ämnet teknik. Vi strävar emellertid alltid efter att anställa personal med både reell och formell 
kompetens, samtidigt som vi uppmuntrar befintlig personal som väljer att vidareutbilda sig. I 
de fall vi anställer olegitimerade lärare sker det alltid inom ramen för en tidsbegränsad 
anställning, med undantag för yrkes- och modersmålslärare med rätt behörighet. 

Ekonomisk planering och stabilitet 
För att kunna vara framgångsrik krävs en stabil och långsiktig finansiell planering samt 
effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser. NTI Gymnasiet hade under läsåret 19/20 en 
stark ekonomi. Jämnt elevantal gjorde att de finansiella förutsättningarna var utmärkta. 
Materiellt är skolorna väl rustade och varje år avsätts betydande summor till investeringar 
och läromedel och samtliga skolor har tillgång till skolbibliotek. 
 
Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar över sin 
egen inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal 
(exempelvis elevhälsoteamet) och utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga 
bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån dessa bedömningar tilldelas resurser. 
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För varje skolenhet inom NTI Gymnasiet görs en övergripande planering av 
resursallokeringen fyra gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa 
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande t ex 
resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor. 

Vårt systematiska kvalitetsarbete 
Enligt skollagen ska kvalitetsarbetet bedrivas både på huvudmannanivå och på varje 
skolenhet. Staten anger mål, krav och riktlinjer för utbildningen. Huvudmannen ansvarar för 
att organisera utbildningen samt för att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen för att vid 
behov rikta insatser och resurser för att förbättra verksamheten så att målen uppfylls. 
Rektorer och personal ansvarar för att tillämpa skollag, arbeta utifrån läroplan och övriga 
bestämmelser. 
 
Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och ska se till att det 
finns förutsättningar för skolorna att bedriva en kvalitativ och likvärdig utbildning. 
Övergripande ansvar för hela verksamheten har utbildningsdirektören och det operativa 
ansvaret åligger skolcheferna. 
 
Rektorn är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete samt för att det finns förutsättningar att 
bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen och riktlinjerna. Personalen 
ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn och elev 
att utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till de nationella målen. 

Kvalitetsbegrepp 
Inom NTI Gymnasiet har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt vilka bygger på en 
gemensam modell inom hela AcadeMedia. 
 
Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga 
de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Upplevd kvalitet handlar om 
hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna personliga förväntningar och 
önskemål på utbildningen. Den instrumentella kvaliteten handlar om kvaliteten i våra 
strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan 
och skollag 

Metoder för uppföljning 
Formella resultat 
I juni samlas all betygsdata in från skolorna och analyseras på huvudmanna-, skol-, 
program-, ämnes-, klass-, lärar- och kursnivå. Resultaten har även brutits ner per kön från 
och med läsåret 18/19. Huvudman och skola analyserar examensgrad, avgångselevernas 
genomsnittliga betygspoäng och den sammantagna betygsfördelningen på skolorna. 
Särskild uppföljning görs i de kurser som är direkt behörighetsgivande i matematik, 
engelska, svenska samt gymnasiearbetet. 
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Även resultaten på de nationella proven samlas in i juni, med undantag för VT20 då 
underlag saknas efter ett nationellt beslut att ställa in vårterminens prov. Elevernas 
provbetyg studeras för att se hur långt eleverna nått i sin kunskapsutveckling och dessa 
jämförs 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. 
 
Proaktiv elevavstämning 
Proaktiv elevavstämning är en process där varje undervisande lärare signalerar förväntat 
resultat för varje enskild elev i ett digitalt system, utifrån den kunskap läraren besitter vid 
tillfället. Systemet uppdateras löpande och ger information om elevernas 
kunskapsutveckling, pågående extra anpassningar, samt ger en signal till EHT och rektor att 
det finns behov av en pedagogisk utredning och eventuellt särskilt stöd. Elevavstämningen 
är på så vis inte enbart en översikt över elevens läge utan främst ett medel för att följa 
undervisningens effekt och kvalitet.  
 
Elevavstämningen uppdateras regelbundet på samtliga skolor inom NTI Gymnasiet. 
Huvudman ställer krav på två gemensamma avstämningar per läsår, då resultatet 
aggregeras och den lokala analysen dokumenteras och delas med skolchef, för att 
möjliggöra bedömning på övergripande skol- och ämnesnivå som underlag för 
huvudmannens verksamhetsplanering och resursfördelning. 
 
Enkäter 
NTI Gymnasiet genomför årligen ett antal enkätundersökningar med eleverna på skolorna 
för att kartlägga, utvärdera och ge underlag för fortsatt arbete och insatser. Resultatet 
studeras av lärare, rektorer, huvudman och återkopplas lokalt till eleverna för fortsatt 
diskussion och förståelse av läget.  
 
I november genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning. Kartläggningen 
syftar till att ge underlag för vidare analys inför uppdateringen av skolornas planer mot 
diskriminering och kränkande behandling. Enkäten ger också huvudman möjlighet att följa 
upp sitt arbete med att ta emot och utreda anmälningar om kränkande behandling. Frågorna 
ställs som ja/nej-frågor och skiljer sig därmed från våra andra enkäter där eleverna får ta 
ställning utifrån en tiogradig skala.  
 
I början av vårterminen genomförs en gemensam brukarundersökning, elevenkäten, inom 
hela AcadeMedia, i vilken eleverna svarar på frågor om hur de uppfattar sin skola avseende 
bland annat trivsel, undervisning, studiemiljö, trygghet och attraktivitet. Resultaten som 
redovisas bryts ner på klass, årskurs och kön och visar andel elever som svarat 7-10 på en 
tiogradig skala.  
 
Två gånger om året, i oktober och maj, sker undervisningsutvärderingar genom vilka 
ledning, rektor och lärare får underlag kring elevernas uppfattning av hur undervisningen 
bedrivs. Utvärderingen baseras på lärarens uppdrag utifrån läroplanen och behandlar 
exempelvis hur eleven upplever lärarens återkoppling, samt i vilken utsträckning de upplever 
att de kan påverka undervisningens form och innehåll. Elevperspektivet i enkäterna följs upp 
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av rektor och den enskilda läraren tillsammans med annat underlag i syfte att utvärdera och 
utveckla arbetet i klassrummet med målsättningen att nå högre måluppfyllelse. Huvudman 
får en bild av likvärdigheten mellan och inom skolor och behovet av eventuella insatser inom 
hela NTI Gymnasiet. Även här redovisas i denna rapport andel elever som svarat 7-10 på en 
tiogradig skala.  
 
Dokumentation 
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 formella resultat, eventuella granskningar och tillsyner, enkätsvar, 
eventuella anmälningar och klagomål, mm och dokumenteras i skolans kvalitetsrapport, 
vilken sedermera publiceras på NTI Gymnasiets hemsida den 1 oktober. Analysen följs 
nästkommande läsårsstart upp med en arbetsplan utifrån en bedömning av enhetens 
främsta utvecklingsområden. Samtidigt beslutar huvudmannen om centrala fokusområdet för 
året utifrån den samlade bilden av läget, vilka dokumenteras i en verksamhetsplan på 
huvudmannanivå. Även verksamhetsledningen författar en kvalitetsredovisning för att 
dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet, baserad på skolornas samlade resultat och 
analys. Huvudmannens kvalitetsrapport publiceras på NTI Gymnasiets hemsida den 1 
december.  
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Strategier för högre måluppfyllelse 
Sedan 2013 har NTI Gymnasiet successivt utvecklat en djupare förståelse för vilka 
processer som har störst effekt på lärande och utveckling, för såväl rektorer och lärare som 
för våra elever. Med utgångspunkt i forskning  valdes strategier som syftar till att utmana 2

organisationen, dess befintliga kunskapsramar och dess olika nivåer (verksamhetsledning, 
stödfunktioner, skolledning och lärare). Strategierna för högre måluppfyllelse har ramat in 
och fokuserat NTI Gymnasiets verksamhet under flera år och varit i hög grad framgångsrika 
utifrån sitt primära syfte; att eleverna ska lyckas i skolan. 
 
Efter sammanslagning och transformationen till nya NTI Gymnasiet läsåret 18/19 påbörjades 
en genomlysning och utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet och tidigare strategier. 
Ett arbete som sträckte sig över läsåret 19/20 och utmynnade i tre gemensamma strategier 
för högre måluppfyllelse; pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och effektfull 
undervisning. Strategierna utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för NTI Gymnasiets 
kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och 
kunskap som är grundad i en NTIG-gemensam kanon  med aktuell forskning och innebär 3

riktade insatser på både huvudmanna- och skolnivå. 
 

 
 

2 Några av de viktigaste influenserna i arbetet med att ta fram strategierna var; Robinson (2011) 
Student-Centered Leadership, Skolverket (2013) Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet i praktiken, Timperley (2013) Det professionella lärandet inneboende kraft, Hattie & Yates (2014) Hur 
vi lär - Synligt lärande och vetenskapen om våra lärprocesser och Kornhall (2015) Förstelärare - en handbok. 
3 De nya strategierna utgår från litteratur som behandlats i rektorsgruppen, bl a; Jarl m.fl (2017) Att organisera för 
skolframgång, Blossing & Wennergren (2019) Kollegialt lärande, Håkansson & Sundberg (2016) Utmärkt 
skolutveckling, Österberg (2015) Resultatanalys i skolan. Förstelärarna och lärteamsledare utgår ifrån Nehez & 
Torkildsen (2020) Att leda utvecklingsprocesser i förskola och skola, Katz & Dack (2017) Professionsutveckling 
och kollegialt lärande samt Skolverket (2020) Att ställa frågor och söka svar. 
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Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för 
att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa 
förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. Det innebär att rektor: 
 

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler 
● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling 
● Delar på ledarskapet 
● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning 
● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel 
● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad 

 
Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra 
prioriteringar, och att vara tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare 
än andra - också när dessa prioriteringar kräver att man måste avsluta eller förändra en 
uppskattad aktivitet.  
 
Resursfördelning i form av bland annat tid och personal ger önskad effekt när den grundas i 
en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom verksamheten. På skolnivå utgör lärares 
signalerade förväntningar i den proaktiva elevavstämningen ett viktigt underlag både för 
rektor och huvudman. Varje månad genomför skolchef avstämningar med respektive rektor. 
Samtalet baseras på en månadsrapport där rektor skattar status inom relevanta områden. 
Utformningen av månadsrapporten är densamma under läsåret, men dialogen sätter fokus 
på olika innehåll beroende på vad som är aktuellt under perioden. Verksamhetsledning och 
stabsfunktioner genomför regelbundet var tredje månad avstämningar utifrån en GRID, där 
skolchef och stab signalerar läge för respektive skola i likhet med det system för 
elevavstäming som används på skolnivå för elever och undervisning. 

Kollegialt lärande 
Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där 
kollegor tillsammans undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. 
Samarbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där 
man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att både lära av varandras 
erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden är en 
förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala 
lärandet väljs i samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov. 
 
En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten 
för lärarna, vilket inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per 
vecka. I den modell för lärande organisation som arbetats fram inom strategin finns också 
fokus på ett system för proaktiv elevavstämning som används av samtliga skolor inom NTI 
Gymnasiet, samt olika former av kollegialt lärande exempelvis aktionsforskning, learning 
studies, forskningscirklar mm. 
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Effektfull undervisning 
En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av 
elevers förmågor till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Forskning pekar ut 
ett antal specifika aspekter i undervisningen som visat sig ha stor betydelse så som att: 
 

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd 
● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder och 

verktyg och sina goda ämneskunskaper 
● eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov 

och förutsättningar 
● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande 
● läraren vet och visar att alla elever kan lära 

 
Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning 
och skapar goda förutsättningar för elevernas lärande. 

Huvudmannens fokusområden under det gångna läsåret  
Utifrån läsåret 18/19 sammanfattning och slutsatser, tillsammans med skolornas analys, 
identifierades inför läsåret 19/20 följande fokusområden att arbeta vidare med inom NTI 
Gymnasiet.  
 
Ökad måluppfyllelse 
NTI Gymnasiet har genom ett målmedvet arbete under lång tid drivit en allt mer 
framgångsrik verksamhet med visionen alla i mål. Detta avspeglas i en examensgrad som 
har ökat över tid för att under de två senaste åren plana ut och marginellt minska lå 18/19. 
Samtidigt genomfördes en genomlysning VT19 av det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet och de fyra strategierna (kollegialt lärande, formativ bedömning, pedagogiskt 
ledarskap, resursfördelning) tillsammans med ledning, rektorer och andra nyckelpersoner 
inom verksamheten. Läsåret 19/20 tas nästa steg i denna och andra processer för att 
samtliga elever ska nå gymnasieexamen och så långt som möjligt.  
 

● Fortsatt omtag och revidering av NTI Gymnasiets strategier för högre måluppfyllelse. 
● Insatser under lå 19/20 inom respektive område i form av samarbeten med externa 

aktörer för en utveckling på vetenskaplig grund.  
- Processledarutbildning för förstelärare i samverkan med RI.SE 
- Utvalda enheter fortsätter samarbeten med IFOUS (aktionsforskning)  och 

universitet (ULF). Projekt som integreras och skalas upp iom revideringen av 
strategierna.  

- Nya lärare och rektorer genomgår kursen Betyg och bedömning (AM 
Academy). 

- Pilot för nytt system för återkoppling och proaktiv elevavstämning 
Närvaro 
En stor del av de elever som inte tar examen har en betydande frånvaro. Under läsåret 
18/19 genomfördes uppföljningar som visar att eleverna trots genomförda insatser i 
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genomsnitt har mellan 10-20% frånvaro per skola. Fördelning ser olika ut mellan enheterna. 
För en del handlar det om enstaka individer med mycket hög frånvaro, för andra enheter är 
det en generellt hög frånvaro bland skolans elever. Under läsåret 19/20 hade NTI Gymnasiet 
ökad närvaro som ett uttalat fokusområde, tillsammans med övriga skolor inom 
gymnasiesegmentet. 
 

● Lokal plan för arbetet i varje skolas arbetsplan 
● NTIG-gemensamma rutiner för  

- utredning 
- struktur och praktik för rapportering i LMS 
- uppföljning 

● Erfarenhetsutbyte och forskningsförankrad input under rektorsforum för att sprida 
framgångsrika arbetssätt 

● Närvarolyft för utvalda enheter genom AM Academy 
 
Digitalisering 
2018 genomfördes en revidering av läroplanen för gymnasiet, som en del av regeringens 
nationella strategi för skolans digitalisering. De nya skrivningarna ska bidra till att elever 
utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka 
elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig 
till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka 
förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av 
digitala verktyg. Utvärderingar med rektorsgruppen visade ett behov av att koppla tekniska 
satsningar till didaktik och undervisning som leder till att eleverna utvecklar alla aspekter 
inom digital kompetens, så som det är framskrivet i styrdokumenten. 
 

● Riktat försteläraruppdrag mot infärgning och digitalisering 
● Gemensam gränsdragning och pilot LMS (NTI Lund) 
● Pilot NTIG Virtuellt campus (NTI Nacka) 
● Kvalitetssäkring och rekommendation digitala läromedel och resurser 
● Gemensam standard för skolbibliotek med stöd för inköp, samt mall för systematik 

och dokumentation i form av biblioteksplan. 
● Strukturerat erfarenhetsutbyte under rektorsforum, regionsmöten och 

verksamhetsbesök mellan enheter runt Makerspace, VR/AR-lab, Science-lab, 
DIGHUM (sve, sam) och e-sport 

● Utveckling av NTI-hubben för rektorer 
 
Arbetsförlagt lärande & internationalisering 
Internationalisering är ett uttalat krav i läroplanen. Inom yrkesutbildningen finns det även ett 
uttalat krav på minst 15 veckors APL. Visionen för NTI Gymnasiet  manar verksamhetens 
skolor att rusta eleverna för en global värld. Det är samtidigt fortsatt bekymmersamt för 
skolorna att finna kvalitativ APL lokalt. Den digitala transformationen i samhället genererar 
förändrade kompetensbehov i arbetslivet, vilket påverkar innehållet i och nivån på 
verksamhetens utbildningar. Mot denna bakgrund fortsatte NTI Gymnasiet att satsa på 
transnationell APL och kompetensutveckling utomlands för sin personal under läsåret 19/20 
samt branschcertifiering för både elever och personal.  
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● Lokal internationaliseringsansvarig som rapporterar och redovisar nödvändiga 

underlag till verksamhetens internationella koordinator som centralt handhar de 
externt finansierade utbytesprojekten.  

● Under lå 19/20 genomfördes ett projekt för APL utomlands resp. ett för 
personalmobilitet finansierat av EU-programmet Erasmus+. Projekten erbjuder minst 
5 elever/skolenhet APL inom EU resp personal på högskoleförberedande program 
kompetensutveckling (jobbskuggning eller utbildning) på en skola eller företag i 
Europa. 

● Ett samarbete med Lexicon/Certiport inleddes under lå 18/19 och fortgick under lå 
19/20 för ett erbjuda elever och personal en rad möjligheter till branschcertifiering för 
att minska gapet mellan utbildningens mål och branschens efterfrågade kompetens.  
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Samlad bedömning av verksamheten - resultat 19/20 
Nedan följer en genomgång NTI Gymnasiet utifrån tidigare beskrivna kvalitetsbegrepp; 
funktionell, instrumentell och upplevt kvalitet. Resultaten redovisas uppdelade på hela 
verksamheten NTI Gymnasiet (NTIG) samt respektive huvudman: NTI Gymnasiet Ellips AB 
(Ellips), NTI Gymnasiet Macro AB (Macro) och NTI Gymnasiet Helix AB (Helix) men 
kommenteras gemensamt efter varje redovisad del.  

Funktionell kvalitet 
Funktionell kvalitet avser att mäta i hur hög grad de nationella målen för utbildningen nås. I 
denna rapport menas andel elever som når gymnasieexamen, genomsnittlig betygspoäng 
(GBP) och betygsfördelning för samtliga betyg under läsåret.  4

Examensgrad  5

 
Diagram 1: Andel elever med gymnasieexamen - totalt 

 

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per program - NTI Gymnasiet  

 

 

 

 

4 Samtliga resultat för låsåret 19/20 är preliminära men bygger på samma underlag som skolorna skickat in till 
UHR i juni 2020. Då resultaten för riket inte är presenterade i Skolverkets statistik SIRIS saknas jämförelsesiffror 
(rikssnitt) för 2020. 
5 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 
krävs även godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6.  
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Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program - Ellips 

Diagram 4: Andel elever med gymnasieexamen – per program - Macro 

 

Diagram 5: Andel elever med gymnasieexamen – per program - Helix 

 

Diagram 6: Andel elever med gymnasieexamen – per kön 

 

Diagram 7: Andel elever med gymnasieexamen – per skola - Helix & Ellips 
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Diagram 8: Andel elever med gymnasieexamen – per skola - Macro 

 

Ellips har i år vänt föregående års tillfälliga trend och har läsåret 19/20 en större andel elever 
som når gymnasieexamen jämfört med föregående läsår, från 92% till 93%. Macros andel 
ökar ytterligare något från 90% till 92%. Helix, som omfattar nyförvärvade skolan NTI 
Helixgymnasiet Borlänge, har lägre resultat och går från 87% till 82% i examensgrad. I och 
med Macro och Ellips har fler elever och stora skolor som NTI Stockholm har en positiv 
utveckling, har NTI Gymnasiet som helhet en andel examen på 92%. 2014 hade Ellips en 
examensgrad på 83% och Macro hade 78%, så den utvecklingsresa som startades har lett 
till en stark förbättring och årets resultat följer senare års trend att examensgraden planat ut 
men är fortsatt över det nationella snittet. 
 
När det gäller examensgrad uppdelat på program så ser vi en positiv utveckling på samtliga 
program och Ellips har idag högre examensgrad än rikssnittet på våra större program och 
under på NA det går färre elever. Även Macro har en positiv utveckling på sina program 
utom ES och marginellt på TE. Helix har lägre examensgrad på samtliga program utom ES 
där samtliga elever tog examen. Då det handlar om en mindre enhet med avgångselever på 
sex olika program blir svängningarna stora år till år. Dock är det viktigt att uppmärksamma 
att examensgraden har gått ner generellt på skolan de senaste två åren. 
 
NTI Gymnasiet har tidigare skiljt sig från det nationella snittet när det gäller examensgrad 
uppdelat på kön, så till vida att studenterna har haft samma examensgrad oberoende av 
kön. Förra året kunde vi se att flickor generellt har högre examensgrad än pojkar inom både 
Ellips och Macro. Årets resultat inkl Helix ger samma bild. Endast Ellips har minskat 
skillnaderna marginellt. inkl Helix. Detta kunde föregående år delvis förklaras med att 
verksamheten hade en negativ utveckling på de program, teknik, ekonomi och el- och 
energiprogrammet, som har färre flickor. I år kan vi se att skillnaderna kvarstår, men även 
påverkas av att de skolor som i år har lägre resultat även är de som har färre flickor på sina 
utbildningar. 
 
Vi ser att 8 av 11 enheter inom Ellips bibehåller en examensgrad över rikssnittet och två av 
dess skolor når målet att samtliga avgångselever ska ta examen, varav NTI Karlstad uppnår 
100% för första gången. NTI Södertörn och NTI Uppsala har en fortsatt marginell men 
negativ trend, medan Sundbyberg och tidigare nämnda NTI Karlstad särskiljer sig med en 
hög positiv förändring jämfört med föregående år. 
 
Macro har som tidigare nämnts, precis som Ellips en positiv utveckling av den totala andelen 
avgångselever som tar examen. Flera skolor: NTI Handelsgymnasiet, NTI Kronhus, NTI 
Malmö och NTI Sollentuna visar på en signifikant förbättring och fyra andra skolor, inkl NTI 
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Stockholm ökar och nu ligger nära 100% examensgrad. 3 av 10 skolor har lägre 
examensgrad än tidigare inom Macro. NTI Södertälje utmärker sig då nedgången sträcker 
sig två år tillbaka, från 100% till 77%. 

Genomsnittlig betygspoäng 

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.  6

 
Diagram 9: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) 

 

Diagram 10: Genomsnittlig betygspoäng (Samtliga avgångselever) – per program - NTI Gymnasiet  

 

Diagram 11: Genomsnittlig betygspoäng (Samtliga avgångselever) – per program - Ellips 

 

 

 

 

 

6 Betygspoäng per satt betyg: A=20 poäng, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0  
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Diagram 12: Genomsnittlig betygspoäng (Samtliga avgångselever) – per program - Macro 

 

Diagram 13: Genomsnittlig betygspoäng (Samtliga avgångselever) – per program - Helix 

 

Diagram 14: Genomsnittlig betygspoäng (Samtliga avgångselever) - per kön 

 

Diagram 15: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 
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Vi ser samma utveckling för den genomsnittliga betygspoängen hos avgångseleverna som vi 
ser när det gäller examensgraden, men det handlar totalt om små förändringar. I år blev 
snittet 13,9 sammantaget för NTI Gymnasiet.  
 
Det är även en liknande bild som tonar fram när GBP delas upp per program för hela NTI 
Gymnasiet. GBP ökar generellt, även på TE. Undantagen är NA där GBP minskar på 
huvudmannanivå för både Ellips och Helix, samt ES för Macro. Nedgången i examensgrad 
hos Helix avspeglar sig även i skolans GBP. 
 
Bryter vi ner GBP på kön så ser vi en skillnad hos avgångseleverna som följer skillnaderna 
vi såg i examensgrad uppdelat på kön. Flickor har högre betyg än pojkar hos samtliga 
huvudmän. Störst är skillnaden inom Helix. 
 
8 av 11 skolor inom Ellips har högre GBP i år, vilket är en god utveckling jämfört med 
trenden i resultaten föregående år. Ett flertal skolor har lägre GBP än rikssnittet, men detta 
sammanfaller med söktrycket till respektive enhet . Inom Macro är det 7 av 11 skolor där 
studenternas GBP höjts. Största enheten NTI Stockholm fortsätter öka och ligger nu en bra 
bit över det nationella snittet, vilket får stort genomslag för Macro och NTI Gymnasiet totalt. 
GBP är liksom examensgraden lägre för Helixgymnasiet i år.  

Betygsfördelning 

För att följa utvecklingen av måluppfyllelsen inom våra skolor är även givande att titta på 
betygsfördelning för samtliga satta betyg under ett läsår utöver examensgrad och GBP för 
avgångseleverna. Då det inte finns den här typen av data för riket så går det inte att jämföra 
med rikssnitt. 
 
Diagram 16: Betygsfördelning - totalt 

 

Diagram 17: Betygsfördelning - per program - NTI Gymnasiet  
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Diagram 18: Betygsfördelning - per program - Ellips 

 

Diagram 19: Betygsfördelning - per program - Macro 

 

Diagram 20: Betygsfördelning - per program - Helix 

 

Diagram 21: Betygsfördelning - per kön 

 

Diagram 22: Betygsfördelning – per skola 
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Betygsfördelningen för samtliga satta betyg för alla elever visar på en liknande utveckling 
som examensgrad och GBP för avgångseleverna. Det är glädjande att se att andel F 
minskar och att det är en jämnare spridning mellan de olika betygen med fler högre betyg. 
Det är en signal att det finns goda förutsättningar för att den positiva trenden kommer hålla i 
sig för framtida avgångselever. Det är även glädjande att de tre skolor som avslutat sitt 
första läsår, NTI Nacka, NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg och NTI 
Vetenskapsgymnasiet Solna visar goda resultat gällande samtliga satta betyg. 
 
När årets betyg bryts ner per program blir det tydligt att det är lägre betyg inom 
introduktionsprogrammen. Tidigare har det funnits skillnader mellan yrkes- och 
studieförberedande program, men det är inte lika tydligt i år. Främst pga lägre betyg i år på 
IB (NTI Skövde) och NA. Betygsättningen inom Macro är genomgående högre än inom 
Ellips och Helix, oavsett program. Ellips och Helix har i linje med detta även en större andel 
elever med betyget E och Helix har en relativt hög andel F på tre av sina program.  
 
Det blir tydligt att samma förhållande gäller samtliga satta betyg uppdelat per kön, som när 
det görs för GBP för avgångseleverna. Flickor får generellt högre betyg än pojkar inom de 
tre huvudmännen.  
 
Delas resultaten upp per skola kan vi se att det är en hög variation bland skolorna i 
fördelningen av satta betyg. Inom Ellips sticker Johanneberg ut med höga betyg, en relativt 
jämn fördelning och få F. Övriga skolor sätter en betydande del E och få F, förutom NTI 
Gärdet, NTI Södertörn och NTI Sundbyberg som har en relativt hög andel underkända 
betyg. Inom Macro har NTI Handelsgymnasiet och NTI Stockholm en högre grad av jämn 
betygsfördelning och NTI Vetenskapsgymnasiet har en stor andel A. Samtidigt som Macro i 
stort har en jämnare betygsfördelning, så är det fler skolor som har över 10% andel F i 
jämförelse med Ellips. Särskilt NTI Vetenskapsgymnasiet har en större andel F vilket 
behöver adresseras. 

Andel godkända betyg i behörighetsgivande kurser 

Betygen i vissa kurser är extra intressanta att följa eftersom de har stor betydelse för 
elevernas möjlighet att få en examen och i förekommande fall söka sig vidare till högre 
utbildning. För yrkesprogrammen är det framförallt Matematik 1a, Svenska/Svenska som 
andraspråk 1, Engelska 5 samt gymnasiearbetet då dessa krävs för en godkänd examen, 
samt Engelska 6 och Svenska 3 då dessa ingår som krav för grundläggande behörighet till 
högskola och universitet. 
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Diagram 23: Andel godkända betyg - NTI Gymnasiet  

 

Diagram 24: Andel godkända betyg - Ellips 

 

Diagram 25: Andel godkända betyg - Macro 

 

Diagram 26: Andel godkända betyg - Helix 

 

Andel godkända betyg ligger relativt stabilt i ämnena engelska, svenska och för kursen 
gymnasiearbete är det glädjande att se en förbättring i år. Samtidigt kan vi se stora 
utmaningar i ämnet matematik för samtliga huvudmän, särskilt i kurserna matematik 2a+b 
och matematik 3b. Även svenska som andraspråk har relativt hög grad av F hos Ellips, dock 
bör det nämnas att siffrorna baseras på jämförelsevis färre elever.  

Uppföljningen av behörighetsgivande kurser visar att Helix och enheten NTI Helixgymnasiet 
har stora utmaningar och låga resultat i flera kurser, främst i ämnena matematik och 
svenska. SVA, MA2a+b och MA3b har en stor andel andel F, vilket behöver förändras för att 
skolan på sikt ska höja resultaten för avgångseleverna så att fler tar studenten med en 
gymnasieexamen från ett nationellt program. 
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Instrumentell kvalitet 

Undervisning 

Hur undervisningen organiseras, genomförs och dess effekt på elevernas lärande, följs upp 
på ett flertal sätt inom NTI Gymnasiet. Utvecklingen av undervisningen gynnas om 
huvuddelen av detta arbete ägs och sker så nära praktiken som möjligt, alltså lokalt av lärare 
med stöd av rektor. På huvudmannanivå utvärderas undervisningen främst genom 
undervisningsutvärderingar en gång per termin, samt i den årliga elevenkäten. Båda syftar 
till att fånga elevernas upplevelse av undervisningen och behöver kombineras med andra 
mått såsom lärarens bedömning i de proaktiva elevavstämningarna och mer formella resultat 
som betyg och andel elever som tar examen. 
 
Diagram 27: Undervisning (elevenkät) - NTI Gymnasiet 

 

Diagram 28: Undervisning (elevenkät) - Ellips 
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Diagram 29: Undervisning (elevenkät) - Macro 

 

Diagram 30: Undervisning (elevenkät) - Helix 

 

Eleverna upplevelse av undervisningen ligger stabilt sammantaget för hela NTI Gymnasiet 
jämfört med föregående år och NTI Gymnasiet har även detta läsår ett gott resultat i 
jämförelse med andra huvudmän inom AcadeMedias gymnasiesegment. Studerar vi 
respektive huvudman så följer ser vi att den marginella nedgången för Ellips planat ut och att 
den positiva trenden fortsätter uppåt för Macro med en liten ökning jämfört med föregående 
läsår. Helix som deltog för första gången, visar betydligt lägre resultat i elevernas upplevelse 
av undervisningen. Sammantaget kan vi på huvudmannanivå se ett behov av att arbeta med 
elevinflytande och att eleven av undervisningen känner sig inspirerad att lära sig mer inom 
ämnet. 

Relation NP och kursbetyg 

Som en del i säkerställandet av att GBP baserar sig på en rättvis och likvärdig bedömning 
kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. För att få användbara 
siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras på individnivå.  
 
NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella prov-betyg och gör en jämförelse med 
kursbetyg. Läsåret 19/20 saknas dock underlag efter ett nationellt beslut att ställa in 
vårterminens prov.  
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Likabehandling och värdegrund 

Inom NTI Gymnasiet råder nolltolerans för diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Varje år genomförs en likabehandling och värdegrundskartläggning med 
samtliga skolor. Frågorna rör skolans likabehandlingsarbete, ordningsregler, trygghet och 
relationen mellan elever och mellan lärare och elever. Utifrån kartläggningen görs en analys 
som sedan ligger till grund för planeringen av årets förebyggande åtgärder. Varje skolas 
arbete 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 NTIG-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. 
 
Diagram 31: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning - NTI Gymnasiet  

 
Diagram 32: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning - Ellips 

 

 

Diagram 33: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning - Macro 

 

Eleverna är generellt sett trygga inom båda verksamheterna med en marginell skillnad 
jämfört med föregående år och det finns ett förtroende för att skolans personal tar tag i 
situationen vid eventuella kränkningar. Jämför man med andra huvudmän inom 
AcadeMedias gymnasiesegment, som också genomför denna kartläggning, står sig NTI 
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Gymnasiets resultat väl, även om målet givetvis måste vara att 100% känner sig trygga på 
samtliga skolor. 

Det område som var tydligast att verksamheten behövde arbeta vidare med föregående år 
på vissa skolor var elevernas respekt gentemot varandra, framför allt där det fanns ett 
språkbruk som uppfattas som respektlöst av eleverna. Det är glädjande att se en positiv 
utveckling i att eleverna nu i allt högre grad, från 76% till 85%, anser att eleverna på skolan 
behandlar varandra på ett bra sätt.  
 
Helix deltog inte i den gemensamma likabehandlings- och värdegrundskartläggningen 
läsåret 19/20, utan kommer fullt ut att delta NTIG-gemensamma utvärderingar från och med 
läsåret 20/21. 
 
Klagomål 
Totalt har två klagomål anmälts till huvudman via Skolinspektionen och utretts av huvudman, 
varav ett gällde en skola inom Macro och det andra ärendet skolan inom Helix. Det handlar 
om klagomål gällande brister i utbildningen och till viss del brister i stödinsatser för elev. I det 
ena fallet visar huvudmans utredning att skolan följt gällande bestämmelser och inga brister 
kan påvisas.I det andra fallet har åtgärder vidtagits för att säkerställa att eleven får det hen 
har rätt till och att skolan lever upp till krav och författningar. 
 
Anmälningar om kränkande behandling 
Under låsåret 19/20 inkom två anmälningar om kränkande behandling till huvudman via 
Skolinspektionen. Ett gällande en skola inom Macro och det andra ärendet skolan inom 
Helix. Huvudman jurister kunde efter skyndsam utredning av det ena ärendet konstatera att 
skolan i fråga inte brustit i sitt arbete mot kränkande behandling. Det andra ärendet som 
inkom i maj 2020 utreds fortsatt av Skolinspektionen under höstterminen 2020.  

Upplevd kvalitet 
Diagram 34: Rekommendation, trivsel, nöjdhet - NTI Gymnasiet  
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Diagram 35: Rekommendation, trivsel, nöjdhet - Ellips 

 

 

Diagram 36: Rekommendation, trivsel, nöjdhet - Macro 

 

 

Diagram 37: Rekommendation, trivsel, nöjdhet - Helix 

 

 

Totalt sett så är den upplevda kvaliteten i form av nöjdhet, rekommendation och trivsel 
fortsatt hög inom NTI Gymnasiet. Det är givetvis glädjande att våra elever i hög utsträckning 
är nöjda med sina skolor, trivs och kan rekommendera våra skolor och utbildningar till andra. 
Dock ser vi för andra året i rad en sänkning för Ellips och resultaten för Helix ligger i linje 
med andra tidigare redovisade indikatorer.  
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Det finns en spridning i elevernas nöjdhet mellan olika skolor. Från NTI 
Vetenskapsgymnasiet Solna (91%), NTI Johanneberg (87%) och NTI Umeå (87%) till NTI 
Helixgymnasiet (53%) och NTI Gärdet (25%). Tre skolor har för andra året i rad en 
nedåtgående trend, även om det sker från olika utgångsläge; NTI Malmö (68%), NTI Luleå 
(75%) och NTI Gärdet (25%). Samtidigt visar samtliga nystartade skolor en hög grad av 
nöjdhet hos eleverna och att det finns ett antal skolor, exempelvis NTI Lund (+15%), NTI 
Sollentuna (+8%) och NTI Sundbyberg (+18%) som har betydligt högre andel nöjda elever 
jämfört med föregående år. Med få undantag är det samma enheter som har hög respektive 
låg upplevd kvalitet som har höga respektive låga formella resultat, exempelvis i andel 
elever som tar examen.  

Sammanfattande slutsatser 
NTI Gymnasiet är i sin helhet en väl fungerande verksamhet, där elever trivs, är nöjda med 
sin utbildning och lyckas med sina studier. Sett till de olika huvudmännen så ser vi en 
utveckling där de formella resultaten återigen har ökat något inom Ellips efter en tillfällig 
marginell nedgång, medan de har fortsatt att förbättras inom Macro. Nyförvärvet Helix sticker 
ut med årets låga resultat. Sett till antal elever så får NTI Stockholm ett stort genomslag i 
och med sina goda resultatet, som ytterligare förbättrades i år utifrån redan tidigare höga 
nivåer. Bryter vi ner resultaten på våra nationella program ser vi liksom föregående år att det 
är störst variation på program med färre elever. Det finns en hög medvetenhet om detta i 
verksamheten och lokala insatser har genomförts under året riktat till dessa program. 
 
När resultaten studeras blir det tydligt att det finns skillnader mellan skolor inom samtliga 
huvudmän, även om NTI Gymnasiet som helhet har goda resultat. I regel korrelerar de olika 
resultatet och en skola har antingen höga eller låga resultat inom flera områden, även om 
det finns undantag där en skola exempelvis har visar en ökad trygghet men där de formella 
är fortsatt låga. En viktig uppgift framåt för huvudman är att fortsätta fokusera insatser till 
skolor med låga eller försämrade resultat, samtidigt som det övergripande arbetet med de 
tre strategierna för högre måluppfyllelse fortgår utifrån den genomlysning och de 
förberedelser som ägt rum under läsåret. Skolor och huvudmän vars avgångselever har låga 
resultat i kombination med en relativt hög andel underkända betyg i årskurs 1 och 2 behöver 
särskilt uppmärksammas. NTI Gymnasiet Helix AB och skolan NTI Helixgymnasiet fortsätter 
att integreras i NTI Gymnasiets systematiska kvalitetsarbete fullt ut för att tillsammans med 
skolans nya ledning adressera utmaningar som synliggjorts efter förvärvet. 
 
Analys på huvudmanna och lokal nivå visar på flera faktorer som påverkat läsårets resultat. 
NTI Gymnasiet har över lång tid lyckats allt bättre med det kompensatoriska uppdraget. 
Samtidigt är fortfarande upptagningsområde och attraktivitet hos respektive skola ett 
övergripande orsakssamband till lägre resultat för avgångseleverna, även om det finns 
enheter där så inte är fallet. Rektorer och lärare är i stort medvetna om detta och i deras 
analys och handlingar ges det uttryck för en inställning att det är vårt gemensamma ansvar 
att alla elever oavsett bakgrund ska lyckas med sina studier.  
 
Matematikämnet utgör även i år en fortsatt utmaning för skolorna, sett till de formella 
resultaten. Ett gemensamt fokus på behörighetsgivande kurser i det systematiska 
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kvalitetsarbetet har till viss del haft effekt och i förlängningen även påverkat examensgraden 
enligt skolornas egna analyser. Flera skolor har valt att fortsätta på linjen med att i högre 
grad bilda lärteam utifrån ämne med utgångspunkt i ämnets resultat och fokus på 
ämnesdidaktik. Ett val som gjorts i dialog med huvudman där både formella resultat, 
indikatorer på undervisningens kvalitet och en skattning av skolans utvecklingsorganisation 
vägts in. 
 
Undervisningen är skolans kärnprocess och mötet mellan lärare och elev avgörande för en 
framgångsrik verksamhet. Läsårets resultat visar att de skolor där lärteamen har haft ett 
tydligt fokus på att utveckla undervisningen, i kombination med ett väl fungerande arbete 
tillsammans med elevhälsans funktioner runt den proaktiva elevuppföljningen, också i större 
omfattning är framgångsrika. Det kommer även fortsatt vara en bärande del av NTI 
Gymnasiet strategier för högre måluppfyllelse, som betonar den proaktiva elevavstämningen 
som gemensamma verktyg och utvecklar form och innehåll i lärteamens arbete. 
 
Det är positivt att NTI Gymnasiet i stort fortsätter att vara en trygg plats och att allt fler av 
våra elever upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt, även om det också inom 
detta område finns skillnader mellan skolorna under det gångna läsåret.  Vi kan se att de 
skolor som systematiskt under en längre tid har arbetat med likabehandling och värdegrund 
också har nått längre. Lokala analyser visar att skolor identifierat ett behov av att i än högre 
grad arbeta förebyggande och främjande inom detta område. Skolorna har även genomfört 
insatser för att de flickor som går på våra program ska trivas och att eleverna behandlas lika 
oberoende av kön, utifrån att det idag är betydligt färre flickor inskrivna på våra största 
program; teknik- och el och energiprogrammet. Samtidigt har ett antal skolor fortsatt sitt 
förebyggande arbete med en tidigare identifierad “antiplugg-kultur” inom vissa grupper av 
pojkar, vilket synliggjorts i arbetet med likabehandling och värdegrund. 
 
När vi analyserar årets resultat kan vi se att en skolas storlek och antal år skolan varit igång, 
fortsatt påverkar resultaten inom olika områden. En annan faktor som tidigare identifierats ha 
stor påverkan är en erfaren rektor som arbetar med ett distribuerat ledarskap tillsammans 
med lärare och i sin ledningsgrupp. Vi har tidigare sett att skolor där rektor varit under längre 
tid har bättre förutsättningar för en stabil inre organisation, fungerande processer och en 
positiv skolkultur. Dessa skolor är även de som i högre grad kan fokusera på utveckling av 
undervisningen och i förlängningen lyckas med att få alla elever i mål. Under läsåret stärktes 
strukturer för samverkan på rektors- och ledningsnivå genom regionala nätverk, 
rektorsregioner, där rektorerna regelbundet träffades och tog hjälp och stöd av varandra. På 
så vis skapas en utvecklingsorganisation för rektorerna, där kunskap och erfarenhet kommer 
fler enheter till godo, vilket är särskilt betydelsefullt för juniora rektorer och skolor med 
vikande resultat.  
 
Läsåret 19/20 var på många sätt unikt och bjöd på omfattande utmaningar på grund av 
pandemin. NTI Gymnasiet visade sig vara väl förberett i och med vårt fokus på teknik och 
digitalisering och med facit i hand kan vi konstatera att vi ser ut att ha överträffat 
förväntningarna efter en otrolig insats från medarbetare och elever. 
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Fokusområden och insatser läsåret 20/21 
Tre fokusområden för det systematiska kvalitetsarbetet är beslutade inför kommande läsår. 
Dessa redovisas mer detaljerat i NTI Gymnasiets verksamhetsplan läsår 20/21. 
 
Fokusområde 1: Alla i mål - pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och effektfull 
undervisning 
Föregående läsår genomfördes en genomlysning av det övergripande systematiska 
kvalitetsarbetet och gemensamma strategier tillsammans med ledning, rektorer och andra 
nyckelpersoner inom verksamheten. Under vårterminen planerades och organiserades det 
för kommande läsår utifrån våra reviderade strategier. Pedagogiskt ledarskap, kollegialt 
lärande och en effektfull undervisning utgör ett gemensamt ramverk med en uppsättning 
verktyg/metoder för samtliga skolor från och med läsår 20/21.  
 
Fokusområde 2: Digitalisering - organisation, undervisning och digital kompetens 
NTI Gymnasiet erbjuder utbildning med fokus på tech, science, IT och design, vilket har 
inneburit omfattande satsningar på teknik kopplat till innehållet i aktuella kurser i våra 
nationella program. Läsåret 20/21 kommer NTI Gymnasiet fortsatt arbeta för att koppla 
tekniska satsningar till didaktik och undervisning som leder till att eleverna utvecklar samtliga 
fyra aspekter av digital kompetens, så som det är framskrivet i styrdokumenten. Bland annat 
genom förstelärare som arbetar på huvudmannanivå med att stödja skolor i 
transformationen. 
 
Fokusområde 3: APL & internationalisering 
I slutet av föregående läsår genomfördes en omfattande kartläggning av skolornas 
APL-arbete som genererade en klar bild av verksamhetens styrkor och svagheter. 
Kartläggningen utgör utgångspunkten för NTIG APL Academy - en utbildning- och 
utvecklingsinsats under läsåret 20/21 för varje skola utifrån deras nuläge. Syftet är att 
finslipa APL-processen och skruva upp kvaliteten på våra yrkesutbildningar ytterligare. Detta 
är en satsning för att säkra att utbildningens innehåll ligger i linje med branschens 
efterfrågade kompetens. 
 
På grund av rådande omständigheter har och är möjligheterna till internationellt utbyte ytterst 
begränsat. Kreativa lösningar med virtuell mobilitet och digital APL i samarbete med 
utländska företag testas på skolorna och kommer att vidareutvecklas under läsåret 20/21. 
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