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REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2021/22 

NTI Gymnasiet i Sundsvall har funnits sedan 2003. Vi har utvecklat en skola som kännetecknas av att vara 

innovativ och vunnit pris och erkännande inom Academedia för det. Vårt Maker space verkar som 

innovationshubb för både våra egna elever och externa samverkanspartners. Vi har även förstärkt våra 

lokalytor på högsta våningen med en poddstudio för att skapa lärande och synbarhet samtidigt med 

arbetsstationer för gymnasieingenjör mjukvarudesign (TE4). Lokalerna har utvecklats målmedvetet under de 

gångna åren och förstärks ytterligare för bästa gymnasieupplevelse, måluppfyllelse lärande och formella 

meriter samt ändamålsenlighet i syfte att helga vårt erbjudande om att ”leda och navigera i en digitaliserad 

framtid” där ”framtidens innovationer börjar här”. 

NTI-gymnasiet Sundsvall har som mål att tillhandahålla regionens bästa tech-relaterade utbildningar. med stort 

fokus på grön teknologi och tillhörande färdigheter detta år. Behovet av kompetensförsörjning i Sundsvall 

beträffande våra innehållet i våra programs erbjudanden är stort och det finns en stark entreprenörsanda i 

staden, det visas inte minst av Bron Innovations satsning på ett kluster av spelutvecklare under initiativet Game 

On Mid Sweden, där NTI Sundsvall ingår som partner inom ramen för påbyggnadsåret för gymnasieingenjörer; 

Teknikprogrammets fjärde år inom mjukvarudesign. Efterfrågan på arbetskraft inom området var en stor 

bidragande faktor bakom varför skolan beviljades tillstånd till gymnasieingenjör med ett fjärde år inom 

mjukvarudesign. Under 2022–2023 stärker vi detta erbjudande ytterligare med ännu mer partners för 

ändamålsenlig praktik, rekrytering och elevernas egen indiestudio som företagande i regionen och 

internationellt. 

Vår skola utbildar även inom e-sport sedan 2016, där betoningen för de som läser e-sport är branschkunskap 

vid sidan om föreningsliv med nätverkande alla branschkontakter och artikelskrivande. Vårt mantra här är låt 

din passion bli din profession. Vi ser ett stort intresse för e-sport och spelutveckling i samband med vår 

navigering som techaktör i regionen, där e-sporten främjar tech och samarbetspartners samt vice versa. Vi har 

stärkt branschutbildningen med stor framtidsblick om hur denna bransch utvecklar sig, nu också inom ramen 

för efterdyningarna av Covid 19 och påverkan på ekonomins utveckling inom e-sport, digital konsumtionskultur 

och teknik i största allmänhet. Vi har även stärkt branschsamverkan för insikt i branschutveckling e-sport och 

spelutveckling, där vi samverkar med ledande Counter Strike-aktörer i Sverige, t.ex. Area Academy 

(upphovsmän bakom Ninjas in Pyjamas) som har sin verksamhet i Space Stockholm. Denna förståelse 

växelverkar med marknadsutveckling för spelutveckling och således bästa möjliga lärande för elever i 

mjukvarudesign, gymnasieingenjörer i TE4. 

I år kommer vi att ytterligare stärka våra processer inom infärgning grön teknologi parat med annan teknologi 

mot entreprenörskap samt verka för trygghet och aktiva rådsprocesser samt olika klubbar för 

gymnasieupplevelsen tillsammans med våra tre strategier, där Barnkonventionen som svensk lag samt 

utmaningar inom nuvarande samhällsutveckling med oro internationellt och ekonomiskt ligger som grund i vårt 
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lärande- och fostransansvar för våra elever. Vi kommer stärka det kollegiala lärandet och våra pedagogiska 

processer genom våra kringfunktioner som har visat sig vara till stor nytta för skolans utveckling för 

lärandeloopar i förbättrad undervisning med motivation och kompetens oavsett olika frågeställningar 

beträffande lärande för den enskilda eleven, vare sig det handlar om neuropsykiatriska aspekter eller andra 

lärandeutmaningar av individpsykologisk och hälsomässig karaktär och sociokulturella utmaningar, där 

generella extra anpassningar och individuella aspekter ses över. Vi har över tid stärkt vår precision om analys 

elever, klasser och lektionsdesign beträffande vetenskap och beprövad erfarenhet. Inom ramen för detta 

fortsätter vi det framgångsrika arbetet med heltidsmentorer fördelade på olika tjänster och förbättrat kollegialt 

lärande om mentorskapet och dess betydelse samt funktion, för effektfulla samtal, undervisning, 

relationsbyggande och annat. Vi kommer ytterligare fördjupa definition och resonemang kring vad som avses 

med lustfyllt lärande i relation till livslångt lärande (vilket innefattar reflektion som leder till en dialektisk 

växelverkan mellan assimilation och ackommodation) samt fördjupade pedagogiska portföljer från forskning 

och andra metastudier med begreppsapparaten utifrån den psykologiska teorin om flow. Detta sammantaget 

för att helga steg som krävs för att uppnå beteenden som främjar livslång lust att lära i samklang med 

begreppet om fostran till demokratiska medborgare. 

En stark förståelse att utveckla processdiskussioner i ledningsgrupp och alla andra möteskonstellationer med 

minskat fokus på praktiska frågor och mer fokus på lärandefrågor utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

har varit en stark framgångsfaktor i förtydligande av skolans utveckling och de olika rollernas ansvarsfördelning, 

differentiering och integrering för att skapa en tydlig helhet med förtydligande målbilder för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Under det gångna läsåret finns det en stark kontinuitet och stabilitet i personalgruppen med en enad front i 

arbetet med startpunkt i författningsenliga aspekter, strategier utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt kvalitet med avseende på vår skolas profil och varför elever väljer vår skola. Väldigt låg 

personalomsättning detta år och högsta nöjdheten bland medarbetarna (2021 års medarbetarundersökning) 

inom alla parametrar som någonsin har uppmätts, där alla roller på skolan förstår sina roller, axlar dem, 

utvecklar dem med ansvarsfördelning/delning, differentiering, integrering utifrån mål och visioner. Den stabila 

och lösningsfokuserade personalgruppen som arbetats fram över tid tillsammans med alla andra lokal- och 

praktiska förutsättningar över tid att bedriva utbildning gör att frågeställningar av ansvarsdelning och 

fördelning blir minimala så att än mer gemensam tid i olika möteskonstellationer och individuell reflektionstid 

kan ägnas åt effektfulla handlingar som leder till ökad måluppfyllelse med framåtsträvande elever som äger sitt 

eget lärande och har framtidsanda. Det moraliska imperativet ska styra vår verksamhet och vara en integrerad 

del av vår kultur i samklang med vår vision och Barnkonventionen för medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter för demokratisk fostran. 

  

Jon Ellrose 

Rektor NTI-gymnasiet Sundsvall 
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VÅR VISION 

NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och Design. Vi utbildar 

våra elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. 

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

Vår kvalitetsmodell 

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att 

vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 

Vår kvalitetsdefinition 

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av 

t.ex. sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten 

i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

AcadeMedias framgångsfaktorer 

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

Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 

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

att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder 

till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 
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Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och 

behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en likabehandlings- och 

värdegrundskartläggning (november) som syftar till att ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och 

kartlägga risker för diskriminering, två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet 

att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam elevenkät 

(januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. 

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

underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret. 

Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i 

denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

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

måluppfyllelse nästa läsår. 

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse 

NTI Gymnasiet har under en längre tid successivt utvecklat en djupare förståelse för vilka processer som har 

störst effekt på lärande och utveckling, för såväl ledning, lärare som för våra elever. Med utgångspunkt i 

forskning och beprövad erfarenhet har vi inom NTI Gymnasiet enats om tre strategier som utgör ett 

gemensamt ramverk för att alla elever ska lyckas: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och en effektfull 

undervisning. (Se bilaga 2) 
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. 

KUNSKAPER 

Avgångselever 

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM 

 

 

Beträffande examensgrad och olika programs parametrar så ser vi en stabiliserande trend på 87% examensgrad 

som tangerar högsta examensgraden över tid på enheten. Flickor har högre examensgrad än pojkar och har 

även höjt sig i år och ligger nu på 100% mot föregående års 92%. Pojkarna ligger stabilt sedan föregående år på 

86%. Det program som har högst examensgrad är el- och energiprogrammet med 92%, följt av Estetiska 

programmet med 89% och slutligen teknikprogrammet med 81%. El- och energiprogrammet har även höjt sin 

examensgrad med 15 procentenheter sedan föregående läsår, där Teknikprogrammet sänkt examensgraden 

med 12 procentenheter.  

Vår konsoliderade enhet med processer och ramförutsättningar möjliggör ytterligare proaktivt arbete med alla 

elever för ännu bättre utfall beträffande examensgrad och genomsnittlig betygspoäng. Mörkertalet är lågt 

beträffande examensgraden och precision kring varje elev stärks ytterligare med överlämningar samt 

prövningar och ämnesövergripande arbetsförfarande beträffande centrala innehåll och kunskapskrav. 



7 

 

Personalen med mentorer gestaltas av högt ansvarskännande och moraliskt imperativ som är en del av 

arbetsplatsens kultur. 

 

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

Jämförbart med tidigare år, vilket är grunden för vårt arbete med att kunna välja svenska 2 och 3 som 

individuella val med hög måluppfyllelse i detta och att engelska 6 redan är med i yrkesprogrammets 

programfördjupningar. Vi ser också att vi ligger över rikets snitt som läsåret 2020/2021 för El- och 

energiprogrammet låg på 35,5%.  

 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen håller sig på likartade nivåer men minskar med 0,2 totalt sedan föregående 

läsår. Flickor ligger över pojkarna även här och för flickor har GBP ökat med 0,3 medan det för pojkar minskat 
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med 0,3. Skillnaden mellan pojkar och flickor totalt är 1,8. Skillnaden mellan pojkar och flickor är störst på El- 

och energiprogrammet där flickor har 4,8 högre än pojkarna. Examensgraden låg stabilt på det Estetiska 

programmet, men GBP har minskat med 1,6 vilket tyder på att eleverna där når en examen men inte de högre 

betygsstegen. På teknikprogrammet har högst GBP vilket också ökar med 0,2 mot föregående läsår.  

Att stärka det kollegiala lärandet inom livslång lust att lära beträffande ämnesövergripande projekt, 

lektionsdesign baserad på flowteorin, demokratisk fostran och ge röst och möjligheter till klubbar samt 

socialiseringen för ”pluggkultur” och kamratskap i klassrum med koppling mot elevhälsans KASAM och även 

stegvis uppmuntran med självkänsla, självförtroende, självbild samt respektfullhet och intern stolthet över den 

utbildning man går och vad man önskar bli samt hur man förvärvar sig nödvändiga färdigheter för detta med 

kunskapsbank och studie- och yrkeslärarskap mot examens- och programmål där APL är en stor del i detta med 

förtydligande näringslivsförankring. 

Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 

 

 

Betygsfördelningen så gäller samma resonemang som för genomsnittlig betygspoäng. Den genomsnittliga 

betygspoängen håller sig på likartade nivåer och att stärka det kollegiala lärandet inom livslång lust att lära 

beträffande ämnesövergripande projekt, lektionsdesign baserad på flowteorin, demokratisk fostran och ge röst 

och möjligheter till klubbar samt socialiseringen för ”pluggkultur” och kamratskap i klassrum med koppling mot 
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elevhälsans KASAM och även stegvis uppmuntran med självkänsla, självförtroende, självbild samt 

respektfullhet och intern stolthet över den utbildning man går och vad man önskar bli samt hur man förvärvar 

sig nödvändiga färdigheter för detta med kunskapsbank och studie- och yrkeslärarskap mot examens- och 

programmål där APL är en stor del i detta med förtydligande näringslivsförankring. Vi ser även här att flickor i 

högre utsträckning når de högre betygsstegen än vad pojkar gör och att det dessutom ökar för flickor mot 

föregående läsår. Det gör det inte för pojkar som snarare ligger kvar på samma nivå med något ökad andel F 

mot föregående läsår.  

 

RESULTAT NATIONELLA PROV 

Matematik 
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Engelska 
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Svenska/svenska som andraspråk 
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NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används 

som en indikator på likvärdighet i betygssättning. Beträffande likvärdigheten finns det indikationer på att 

ämnet svenska sticker ut eftersom en ganska stor andel har fått ett högre slutbetyg än det nationella 

provbetyget. Analys med ämnesansvariga ger vid handen följande förklaringsmodeller. Under ämnet arbetar 

lärare och elever formativt och elever får hjälp och feedback att utveckla sin förmåga och visa vad hen kan flera 

gånger. Det eleven eventuellt inte har upplevt sig eller kunnat visa i en viss uppgift eller evalueringssituation 

kan denne visa senare under kursen. Vid nationella provet har eleverna ett tillfälle på sig att visa sina kunskaper 

och ifall de inte klarar ett visst avsnitt då beträffande en del av bedömningen erhålls ett lägre provbetyg. Det 

kan till exempel handla om att en elev skriver en text på hög nivå gällande struktur, ordval, textbindning, 

källanvändning och analys men inte har med korrekt källhänvisning. Bristande korrekthet och/eller utebliven 

hantering av källhänvisning kan innebära att eleven blir underkänd på ett delprov och därmed dras totala 

provbetyget ner avsevärt, trots att hens text i övrigt visade på goda kunskaper. Lärarna tar då hänsyn till de 

kvaliteter som eleven ändå visade på nationella provet, trots misstaget som ledde till ett lågt provbetyg. Detta 

var fallet med flera elever i vårens nationella prov i svenska 1 och 3. När nationella provet skrivs så är kursen 

inte heller slut, utan eleven har tid på sig att komplettera visade kunskaper det hen eventuellt inte lyckades 

visa på nationella provet.  

Nationella provbetyget ska vägas högre vid sammanvägning av betygssättning och detta måste analyseras 

vidare. Dock ska även hänsyn tas till all kännedom om eleven vid betygssättning och formativ bedömning och 

korrekt förfarande i uppsummering kursmatriser summativt. Vid analys av svenska 3 så kan också Covid 19 och 

konsekvenserna av pandemin och det faktum att eleverna haft distansundervisning stor del av första och andra 

året vara en bidragande orsak. Dessa elever har heller inte genomfört något nationellt prov tidigare på 

gymnasienivå vilket gör det hela till en ovan situation och troligen gjorde de därför sämre ifrån sig där än de 

kunskaper/förmågor de visat under kursen i övrigt. Skillnader mellan betyg på nationella prov i engelska och 

motsvarande betyg i kursen. Här är det motsatta förhållandet. Lärare sätter här i högre grad lägre betyg än 

resultatet på nationella prov med analys att det kan bero på hur provbetyget räknas ihop. För dessa prov 

räknas reading/listening tyngre än writing och speaking vilket blir missvisande för elevens faktiska kunskaper i 

engelska, då elever ofta har god förståelse men kanske inte alltid kan producera text/muntligt på samma nivå. 
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Beträffande matematik finns det också en trend att kursbetyget är högre än resultatet på de nationella proven. 

Detta kan bero på faktorer där själva provsituationen och uppvisande av kunskaper inom ett visst område kan 

kompenseras genom övriga uppgifter och förfarande. Här krävs det djupare analys och det görs inom ramen för 

den centrala satsningen inom NTI för kollegialt lärande beträffande matematikdidaktik och även kopplat mot 

ett utvecklat kursinnehåll parallellt inom betyg och bedömning, det som kallas för Karlstadskursen. 

Överensstämmelse med könsfördelning och nationella prov är essentiellt i detta också beträffande likvärdig 

bedömning på kunskaper och kursmatriser och bedömningsmoment så att detta är likvärdigt. Vi har få tjejer på 

vår skola, vilket kan göra att statistiken inte är jämförbart i fullaste mening, men analysen kommer vara 

framgent i centralt kollegialt lärande och även i förfarandet för det lokala kollegiala lärandet i betyg och 

bedömning något som ingår som perspektiv inom ramen för ännu högre grad av likvärdighet och 

överensstämmelse nationella prov och kursbetyg, men även inom alla kurser beträffande rättssäkerheten i vårt 

systematiska kvalitetsarbete med uppsummering matriser, kommunikation och balans formativ och summativ 

bedömning. 

 

Slutsatser 

Slutsatser av analys beträffande nationella prov och betygsättning är att lärarna skulle kunna få bättre 

överensstämmelse med kursbetyg (vilket är hela meningen med nationella prov och likvärdighet inom svensk 

gymnasial utbildning) om de har fler salsskrivningar och arbeta mer NP-förberedande än vi gör idag. Ytterligare 

en insats är att lärarkåren måste tidigt arbeta med källhänvisningstekniker i fler ämnen än svenska, något vi 

kommer arbeta med i stor utsträckning kollegialt genom att satsa på att utveckla kompetens hos lärare 

beträffande vetenskapligt skrivande. Fortbildning inom vetenskapligt skrivande ska vara en röd tråd för hela 

lärargärningen med lärande för eleverna att skriva vetenskapligt/utredande i fler ämnen i svenska och därmed 

tränar ännu mer på formen för nationella prov än de gör idag. När alla lärare genomfört det som kallas för 

Karlstadskursen ska vi behandla det som tillkommit i samband med förändringarna i kursplanerna med hela 

personalgruppen (även de som läst kursen tidigare). Detta görs under höstterminen men även i god tid under 

vårterminen i anknytning till årets betygssättning.  Ett ännu mer utvecklat arbetssätt/system för 

sambedömning av nationella prov i svenska och engelska måste upprättas. Sambedömning är viktigt för att 

lärarna ska få en mer likvärdig syn på all bedömning och till detta kommer då naturligt reflektioner kring 

förhållandet mellan nationella prov och slutbetyg. Förstelärarna kommer arbeta intensivt med detta nu när 

omställningar inför läsåret inte behöver ske på samma sätt som pandemin och då nationella prov uteblev. 
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NORMER OCH VÄRDEN 

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT 

Andel elever som upplever sig trygga i skolan

 

 

För att skapa och vidmakthålla goda normer och värden krävs en medveten strävan, vägledning och fostran till 

kognitiv uthållighet, självledarskap och kamratskap där välvilja att det ska gå bra för varandra är nyckeln till bra 

trygghet och studiero samt även bästa utfallet lärande i allmän mening. Detta innefattar respekt och 

kompensatoriskt uppdrag i lärmiljöer samt rastmiljöer så att inte självdestruktiva och utåtagerande mönster 

fortgår, där stora mängder intryck och impulskontroll kan verka ordningsstörande. En inkluderande lärmiljö i 

och utanför lektionen är nyckeln parat med gemensamt av lärarna fastställda lektionsritualer (som inte verkar 

hämmande på kreativitet och delaktighet i arbetssätt och bedömning) och krav på vuxennärvaro och 

bemötande på skolan i korridorer. Detta kräver genomtänkta - med omtanke uppbyggda - professionella och 

förtroendeingivande relationer mellan lärare och elev samt respektfulla relationer elever emellan. Detta åtföljs 

av väl utarbetat pedagogiskt ledarskap parat med ordningsregler samt undvikande av fenomenet Broken 

Window med tydlighet, uppmuntra kamratskap, skapa relevans i lärandesituationen i fenomenet lektion med 

tillhörande reflektion efter och planering inför. 

Elevsyn, diskurs om eleverna, faktiskt pedagogiskt ledarskap och graden av reflektion och abstraktion det 

innebär i integrering av den egna undervisningspraktiken med processerna EWS, översättning centrala innehåll 

och kunskapskrav, förtydligande, planering, fostransansvar, ordningsregler etc. konkurrens med andra 

didaktiska diskurser som eleverna har. 
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Analysen vid handen uppger att inflytande över arbetsformer och arbetssätt måste förbättras. Detta hör ihop 

med den livslånga lusten att lära samt inspiration och intresseväckande undervisning för att nå olika långt 

beträffande genomsnittlig betygspoäng. Detta hör dels ihop med begreppet flow och livslång lust att lära men 

även med studie- och yrkesvägledning samt samverkan samhället och försörjningsmöjligheter, vilket är som ett 

janusansikte; motivera någon för stunden att hänryckas i ämnesövergripande projekt som t.ex. RoboChallenge 

respektive arbeta för ett långsiktigt mål varje dag utan frekvent hänryckande inspirationsinslag där tid glöms 

bort.  

Det finns en trygghet som är hög på skolan och studiero är relativt hög där elever vågar vara dem de är och bli 

vad de vill beträffande både identitet och val av framtida sysselsättningsbana med förvärvande av kompetenser 

för den banan. Detta är en god grund för vidareutveckling för ökat inflytande över arbetsformer och arbetssätt. 

Våra undersökningar visar att vi uppnått hög grad av jämställdhet mellan könen trots en stor differens mellan 

antalet killar och tjejer i procentuell fördelning på skolan. Genom en kultur av identitetsutprovning och 

formering på skolan så uppkommer diskriminering sällan och om det gör det så markerar vi direkt med vårt 

värdegrundsarbete samt tydlighet i ordningsregler, likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling och 

relationsskapande med vuxennärvaro och motiverande samtal med fokus på elevernas inneboende kraft och 

utveckling. 
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN  

I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket handlar om hur väl skolans 

organisation och arbetssätt motsvarar författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund 

för elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans nyckelprocesser:  

● Undervisning och kollegialt lärande 

● Bedömning och betygsättning 

● Elevhälsoarbete 

● Samverkan med omgivningen 

● Arbetsplatsförlagt lärande 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

Organisering av undervisning och kollegialt lärande 

Skollagen 1 kap. 4 § stipulerar skolans ramuppdrag för livslång lust att lära, respekt- och demokratibegreppet, 

stöd, stimulans och kompensatoriskt uppdrag för aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 

och medborgare. Stora delar av denna ramparagraf inrymmer krav på upplevelser för lustfyllt lärande, 

stimulans, stöd och utveckling samt fostran och vägledning. Allt börjar med förväntningar och om förväntningar 

motsvarar verkligheten i omdöme om grad av nöjdhet. Elevernas förväntningar på oss och vi på dem i en 

växelverkan och dynamisk utvecklingsprocess som utvecklas över tid. Detta är en fortsättning på det 

framgångsrika arbetet föregående läsår 2021–2022 för tidig socialisation på ännu mer genomtänkta sätt med 

huvudmentorer, förväntansbrev och översyn i tidigt skede med anpassnings- och varningsanpassad EWS (early 

warning system) som löper månatligen och utvärderas. 

Att reflektera kring, synliggöra och samtala om lustfullt lärande i kollegiet, med elever i klassrummet är 

essentiellt i relation till olika utmaningar beträffande arbetsro, tydlighet, effektfull återkoppling, rättssäker 

administration, varningstänkande, anpassningstänkande med utformning och provande av anpassningar och 

rättvis tidsåtgång olika elev relationsbyggande beträffande förtroende, vilket är en röd tråd i vårt kollegiala 

lärandet som har utvecklats med flow-teorin som samlingsbegrepp.  

Flow-teorin leder till medvetna reflektionsmodeller och moraliskt imperativ i läraruppdraget samt det hållbara 

läraruppdraget med passion och engagemang för undervisningen, vilket känslomässigt signalerar höga 

förväntningar och förankras i vetenskap och beprövad erfarenhet. Blooms taxonomi, Hatties metastudier och 

annat innehåll och ett kollegialt lärande samt direktiv som härrör till detta och annan fortbildning görs för att 

samla alla pedagogiska och didaktiska begrepp i helhetsförståelse. Att som lärare ha tillräcklig precision om 

eleven – och engagemang för eleven i arbetskultur – i deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet och 

samverkan med elevhälsan och rektor är den norm som genomsyrar personalgruppen. Detta kräver en hög 

grad av empatisk förmåga och axlande av en mentorsroll, såväl formellt som informellt. 
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Detta ska även harmoniera med utbildning som är i fas med den fjärde industriella revolutionen och vårt 

demokratiska uppdrag parat med grön teknologi och fantasi med reflektion. Kollegiet arbetar ännu mer 

ämnesövergripande för detta med vidareförädling av framgångsrika projekt med kartläggning detta läsår 

beträffande förstärkande av profil. Koordinering sker genom delande av Google Classroom, feedback och 

utveckling kursplaneringar, EWS-arbete som innehåller både varnings- och anpassningstänkande med tidigare 

upptäckter i våra system och rätt rollfördelning och filtrering av olika elevärenden så att rektorn kan övervaka 

hela skolans situation och ha fantasi om utvecklingen samt visualisera den och se saker ur ett SWOT-perspektiv 

enheten över tid för att skapa en lärande och konsoliderande organisation.  

Identitetsformeringen och vägledningsuppdraget är väldigt viktigt i en värld med till synes oändliga val för 

sysselsättning, företagande och olika verksamheter. Förvirring och splittrat fokus i det dagliga förvärvandet av 

kunskaper med utveckling därigenom parat med olika oroväckande trender i det sociologiska landskapet. Ett 

självledarskap som stärks av gott kamratskap och höga förväntningar där hjälp till självhjälp och att man fostrar 

klassanda att man vill varandra väl och stöttar samt hjälper varandra i lärandet och då även med 

koncentrationen och den kognitiva uthålligheten över tid. 

För att åstadkomma detta fördelas undervisningstiden schematekniskt medvetet med avseende på kursers 

karaktär om de är lämpliga mer att vara blockförlagda respektive löpande under ett helt läsår med jämn 

fördelning mellan de tre olika åren för respektive program, inriktning och programfördjupning. 

Ämnesövergripande arbete är norm på NTI Gymnasiet Sundsvall med skarpa projekt kopplat mot branschnära 

partners vilket stärker lärandets utfall inom ramen för den garanterade undervisningstiden för teoretiska 

respektive yrkesprogram. Särskild diskussion förs om det arbetsplatsförlagda lärandets del och hur det har en 

central förläggning med centrala innehåll och kunskapskrav (betygskriterier i benämning hädanefter) med 

anpassning med god matchning när elever är redo för det arbetsplatsförlagda lärandet och där företag är redo 

att ta emot eleverna för kompetensförsörjning och andra goda vinster med det arbetsplatsförlagda lärandet. 

För att säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete med årshjul och triangulering av administrativt arbete och 

auskultationer med tydlig rollfördelning, differentiering och integrering genomförs återkommande utbildning 

med personalen kring betyg och bedömning samt olika kurser görs vid flertal tillfällen per år och samverkan 

sker ämneslärare emellan vid olika betygssättning av olika kurser och prövningar där det är lämpligt, 

nödvändigt och/eller önskvärt.  

Upplevelsen hos eleverna är att lärarna har utvecklingsområden i att skapa lustfyllt lärande för att möta 

elevernas behov av ledning och stimulans. Detta begrepp analyseras och utvecklades inom ramen för det 

kollegiala lärandet under läsåret med intern och extern motivation samt så behandlades begreppet mot olika 

elevgrupper och fokusgrupper för att utröna synsätten i vad detta begrepp omfattar och hur synen på 

begreppet utvecklas över tid. 

Undervisningstiden och alla aspekter beskrivna nedan utgår från skollagen inom alla avseenden och 

gymnasieförordningen samt om garanterad undervisningstid och vad som stipuleras där, där schemaläggningen 

utgår från den samlade ledningsgruppens samt nyckelpersoner ur EHT alla aspekter som möjliggör optimalt 
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lärande samt hänsynstagande till personal och deras veckovisa livsrytm och möjligheter att göra ett 

koncentrerat arbete som lustfyllt lärarskap, vilket kan skönjas av siffror från nöjd medarbetarindex, där det 

finns tydliga förväntningar på alla roller hos personal med axlande av dessa roller med inarbetade rutiner och 

reflektion. 

Vissa kurser har stärkts upp beträffande undervisningstid med extra stödtid och resurstillfällen samt stugdagar 

som institution på skolan tillsammans med månatliga prövningstillfällen utifrån mentorskoordinering, detta 

gäller t.ex. verksamhetskritiska kurser som matematik, svenska, engelska och framförallt gymnasiearbete. 

Vi har genom Schoolsoft som plattform utvecklat rutiner för kursmatriser och uppsummering samt bra 

feedback och feedforward inom ramen för matriser med konkretisering av centrala innehåll och kunskapskrav 

samt återkoppling och repetition med eleverna om detta. Schoolsoft fortsätter alltjämt vara vårt administrativa 

verktyg med uppsummering matriser och koordinering provschema medan kursplaneringar och löpande 

feedback och feedforward sker via Google Classroom månatligen som längsta tid för återkoppling. Aspekter i 

detta är auskultationsarbete, tydliggörande av mentors roll med kartläggning av F, aspekter om klasser, 

individers hälsa och koppling delegation till EHT och övriga kringfunktioner som koordineras av specialpedagog. 

Det kartläggande arbetet har förstärkts ytterligare på skolan där EHT-teamet arbetar aktivt tillsammans med 

mentorer för utvecklande av en mentorsplan innefattande många arbetsområden. Vi har tillsammans i 

kollegiet arbetat fram mentorsplanen som utvecklas av specialpedagog och administratör/SYV och behandlas i 

EHT-team för att sedan anammas av mentorer för ett likvärdigt mentorskap för alla elever på skolan. Detta 

åtföljs av kortfattat delat dokument för minnesstöd beträffande pedagogiska och didaktiska anpassningar på 

individuell basis för olika elever. 

I detta organiseras ett tydligt årshjul med utvecklat EWS-system som primärt är anpassningsbaserat men även 

också när det är oklarheter kring vilka anpassningar som behövs, varningstänkande med koppling mot EHT för 

att sedan få en holistisk kännedom om eleven. Detta är navet i vårt arbete som sedan harmonierar med 

uppsummering kursmatriser och annan kännedom om elever tillsammans med extra anpassningar, generella 

anpassningar, grundläggande pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, kursvarningar klasskonferenser, 

individuella utvecklingssamtal, mentorsmöten med EHT och rektor. Detta återföljs av auskultationer av 

mestadels kringfunktioner, men även inbokat lärarauskultationer av varandra. Detta tillsammans med 

överlämningar möjliggör minnesstöddokument för lärare i deras arbete med planeringar och generella samt 

extra anpassningar. Detta säkerställer att rektor och specialpedagoger har total kartläggning av alla elever 

beträffande aspekter i måluppfyllelse och nulägesbild. 

Vi har under året haft två timmars lärteamstid per vecka. Under dessa timmar har vi koncentrerat oss på att 

utveckla didaktiska grunder, i syfte att höja personalens allmänna förståelse för val av didaktisk metod samt 

inverkan på resultatet på kursen. Vi har även valt att koncentrera oss på att arbeta med ledarskapet i 

klassrummet, så att närvaron och lugn samt arbetsro ökar i våra klasser, men större upplevelse av trygghet för 

elever. Vid sidan om det har framgångsrika pedagogiska och didaktiska metoder presenterats för varandra 

inom kollegiet och lärandetillfällen om framgångsrika klassrumspraktiker har genomförts. 
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Det kollegiala lärandet och internalisering av de kollegiala lärandegruppernas stoffinnehåll som t.ex. startblock, 

betyg och bedömning, lustfyllt lärande etc. har anammats på olika sätt i den faktiska undervisningspraktiken 

hos varje enskild lärare. Vi har tre tydligt definierade kollegialt lärandegrupper som även ibland delas upp i 

tvärgrupper: (1) Matematik och programmering, (2) yrkesämnen och ämnen av mer praktisk karaktär, (3) 

gymnasiegemensamma ämnen i huvudsak av mer samhällelig, humaniora och språklig karaktär. Motiveringen 

bakom denna uppdelning avser lärande om enskilda centrala innehåll, kunskapskrav och uppmuntran 

ämnesövergripande upplägg. Dessa grupper ingår i tvärgrupper för vår profilering och centrala strategier för 

våra skolors gemensamma profil inom ramen för NTI Gymnasiet och är föremål 22–23 för kollegialt lärande 

genom programmeringsdidaktik (ULF-projekt) och matematikdidaktik. 

I vårt arbete med analys av det kollegiala lärandet använder vi oss av Timperleys processhjul tillsammans med 

elevenkäten och undervisningsutvärdering, vilket knyts an till våra lärteam. Det ligger till grund för utarbetande 

av pedagogiska portföljer med konkreta exempel och lärande av varandras pedagogiska portföljer, utmaningar 

och konkreta exempel. 

Vi har fortsatt våra processer från föregående år och utvecklat dem mot att i år inkludera pedagogiska 

portföljer med konkreta exempel som karaktäriserar hur personal arbetar med eleverna utifrån nio påståenden 

om vad som kännetecknar skickliga lärare och utifrån det fördjupad kartläggning. Diskussioner om extern och 

intern motivation hos elever och personal förs i sammanhanget. 

 

Vi har genom Schoolsoft som plattform utvecklat rutiner för kursmatriser och uppsummering samt bra 

feedback och feedforward inom ramen för matriser med konkretisering av centrala innehåll och kunskapskrav 

samt återkoppling och repetition med eleverna om detta. Vi har skapat god tydlighet med arbete med något vi 

kallar ”startblocket" på vår skola vid lektionsstart för att göra det tydligt vad varje lektion ska behandla och hur 

den ska följas upp med mätande av kunskapsutveckling. 

I samband med våra EWS-avstämningar har vi diskuterat vad som har varit framgångsrikt och vad som inte har 

varit framgångsrikt för respektive grupp och individ. Detta i syfte att hitta de kritiska framgångsfaktorerna både 

på grupp- och individnivå. Dessa processer har pågått i skolans lärteam och letts av skolans förstelärare. 
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I början av det nya arbetsåret så tar lärare fram sina utvecklingsområden så som de nedtecknats från 

föregående år och beslutats tillsammans med rektor. Läraren utgår från dessa när denne planerar sitt 

verksamhetsår. Utvecklingsområdena är konkret formulerade och kan behandla olika område inom 

yrkesutövningen som lärare. Områdena kan sträcka sig från ledarskap till enskilda förmågor inom olika kurser 

där läraren har haft svårt att få eleverna att utvecklas. 

Utgångspunkt för all undervisning och tillhörande kollegialt lärande är framläggande av innehåll i styrdokument 

med efterföljande tolkningsarbete och omsättning i god pedagogik och didaktik. Inledningsvis genomförs alltid 

konkretisering och exemplifiering av bärande innehåll i styrdokument i form av primärt centrala innehåll och 

numera betygskriterier (tidigare kunskapskrav) för att göra dessa begripliga och internaliserade som 

målsättningar hos ungdomarna; både deras egen självmedvetenhet om dem liksom deras omedvetna görande 

för att uppnå målen (genom intresseväckande lektionsdesign som greppar tag om elevens uppmärksamhet och 

inte förlorar taget om denne). Målsättningsarbetet med legitima och relevanta mål – upplevda medvetet 

och/eller omedvetet hos ungdomarna – är första steget i att skapa lärandeaktiviteter beträffande den ultimata 

upplevelsens psykologi; flow. 

Urval med olika tonvikt på bärande riktlinjer i styrdokument görs genom diskussion kollegialt och utveckling 

genom delade Google Classroom och lärarnas stöttning i sina ämnesdidaktiska ställningstaganden med analys 

och lärares självreflektion över relevanta teman på ämnesdidaktiskt kollegialt lärande, allmänpedagogiskt och 

även för ämnesövergripande arbeten och lärande beträffande detta. 

Ämnesövergripande arbeten understödjer alltid de enskilda kursernas kursplaner och berikar dem med djupare 

förståelse hos den enskilda eleven om lärandet och syftet. I detta så eftersträvas ett kvalitetsbegrepp på 

utbildning och undervisning där lärande och meritokratiska perspektiv helgas samtidigt för eleven för dennes 

lustfyllda lärande, reflektiva lärande med repetition genom assimilation och ackommodation och även för 

framtida sysselsättning och delaktighet i ekonomin och demokratin. 

Det ämnesövergripande arbetet förankras i relevanta teman beträffande nutidens och framtidens 

samhällsutmaningar och trender, där även hänsyn tas till ungdomskultur och deras kulturella och 

informationsmässiga konsumtion, vilket eskalerat i takt med Internets mognad. Vi lever under möjligheternas 

tidsålder för att väcka den livslånga lusten att lära, men koncentrationen och den kognitiva energin hos elever 

kan vara en bristvara.  

Därför har det kollegiala lärandet dels en pedagogisk, dels en didaktisk dimension i utbytet lärare emellan och 

vidareförädling av planering och utförande av undervisningsmoment och tillhörande enskilda lektioner i 

lektionsdesign. Lektionen är en avgränsad och uttalad ritual väsensskild från dagdrömmeri eller lärande som 

pågår varje dag i icke systematisk mening. Det pedagogiska ledarskapet med den enskilda lektionens 

lärandeutfall utifrån systematisk reflektion genom flow-teorin är det som förenar de olika effektstorlekarna 

beträffande vetenskap och beprövad erfarenhet. Medvetenhet om ordanvändning (med associationer och 

begreppsförståelse) kopplat mot olika anpassningar/metaforer/bildstöd och liknande för att förstärka 

förståelsen och förtrogenheten av ett begrepp inom ramen för en teori inom ett visst vetenskapligt område är 
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det som diskuteras. Vi ser över tid beträffande självledarskap och elevernas egna reflektioner och 

vetenskapliga samt källkritiska förhållningssätt att deras egna projektförmågor parat med skrivförmågor 

hörande till detta behöver utvecklas ytterligare beträffande gymnasiearbeten. Att skapa kunskap och 

vetenskap här även ihop med den kognitiva uthålligheten, reflektions- och associationsförmågan kopplad till en 

känsla av sammanhang. 

Därför ser vi ett utvecklingsarbete och kommer vi arbeta aktivt med vetenskapligt skrivande detta år med 

djupare reflektion för förmedlingen av detta förhållningssätt till elever, vilket är det viktigaste uppdraget skolan 

har som alla andra reflektiva filosofiska ställningstaganden bygger på. 

 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Det som ses nedan är att alla undersökningsfrågor beträffande upplevd kvalitet ökar hos eleverna under början 

på vårterminen 2022 med uppskattning om läsåret som förflutit sedan starten av höstterminen. Det har stärkts 

även mot undersökning 2020 med två års trend positiva utfall och förstärkning. En marginell försämring i 

upplevelse om hur väl tekniska resurser, läromedel och trygghet kan skönjas och detta kan bero på förändring 

av organisationen som ett resultat av förändring från två teknikklasser i årskurs 1 HT21 till en teknikklass. 
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Utifrån årlig elevenkät som genomförs inom hela Academedia med koppling även mot frukterna av det 

kollegiala lärandet - där alla nyckelfaktorer för arbetsro och livslång lust att lära utifrån vår profil kan skönjas – 

har ingen parameter försämrats och allt har förstärkts. Viktigaste förstärkningar är arbetsro, nöjdhet över 

undervisningen och att skolan förbereder en för att leda och navigera i en digitaliserad framtid. 

Undervisningsutvärderingar som harmonierar med elevenkäten förstärker även detta arbete vilket kan ses 

utifrån följande diagrammet nedan. 
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Utifrån ovanstående diagram så kan det skönjas att lärarna som kollegium i sin helhet har strukturer som 

främjar undervisningens effektfullhet och skapande av förutsättningar för livslång lust att lära. 

Studieteknik och ordförståelse kopplat till arbete kring begreppet flow i planering kurser samt målsättningar 

och höga förväntningar personal att planera utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med pedagogiska 

reflektionsmodeller baserade på psykologin i flow och pedagogiska och didaktiska metastudier och andra 

studier som harmonierar med detta. Genom detta skapas och formuleras samt formaliseras höga förväntningar 

på elever vid målsättningsarbetet för varje lektion och kurs samt ämnesövergripande projekt. Lektionsdesign 

och kollegialt lärande står i centrum. I detta har vi belyst och understrukit i retoriken, kommunikationen 

formellt och informellt samt i alla lärandetillfällen betydelsen av varje enskild lektions kvalitet och lärandeutfall 

med inkluderande perspektiv beträffande tydliga rituella start- och avslutsförfaranden av lektionen och 

inkluderande förståelse med extra samt generella anpassningar med tränandet av dessa och planer för att 

kopplas mot begreppet flow i samklang med growth mindset och grit. Denna förståelse kan skönjas med 

koppling mot styrdokument med examensmålen som de främsta och översatta samt tolkade i relation till 

ämnessyften och kursers centrala innehåll och kunskapskrav konkretiserade och operationaliserade i lärarnas 

praktik.  

Av undervisningsutvärdering ovan parat med genomsnittliga betygspoäng kan detta skönjas ha utvecklats på 

enheten över tid. Utmaningar i detta är att få elever som är väldigt målberoende och konkreta till förväntningar 

och arbetsutförandet att nå högre nivåer, där de inte kan fås att välja detta. Detta finns främst inom 

neuropsykiatriska funktionsvariationer. Ännu en motivering till genomtänkta generella och extra anpassningar 

kopplade mot det psykologiska begreppet flow kontrasterad mot sociologi, socioekonomi och neurovetenskap. 

Arbetet med extra anpassningar inom ramen även för generella anpassningar är förståelsen av vikten av ett 

träningsperspektiv med den retoriken inom ramen för det kollegiala lärandet samt förväntningar på 

kursplaneringar och lektionsdesignens faktiska praktik över tid. 

På nationell nivå - samt nivå som ett aggregat inom NTI Gymnasiet- finns låga nivåer om elevupplevelser i 

delaktighet för planering arbetsformer. Vi har lägre upplevelser än aggregaten på enheten och därför måste 

detta prioriteras i utvecklingsarbetet för lärare och blir en del av den lokala arbetsplanen framgent. 
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Utmaningarna i detta är en väldigt heterogen elevgrupp, men arbetsformerna kan stärkas inom ramen för det 

ämnesövergripande arbetet och projekt med samverkanspartners utanför skolans interna verksamhet. Vi tar 

fasta här även på utvecklingen av den fjärde industriella revolutionens logik och de demokratiutmaningar som 

medförs av den och har det som perspektiv i allt vi gör på skolan samt i alla kurser parat med resonemang om 

hållbar utveckling inom ramen för samhälleliga ekonomiska system. Detta belyses extra mycket inom årets 

upplaga av RoboChallenge under vårterminen 2022 med tema hållbar utveckling, green tech och innovation för 

utställningar robotar samt robotteknologins betydelse för A.I., demokrati, mänskliga rättigheter, 

produktionssystem och makt över produktionsfaktorer. Rent konkret kommer samverkan ske med 

Länsstyrelsen beträffande robotutveckling och möjliga åtgärder för saneringsarbete samt mätande av 

fiberbankar längs norrlandskustens industribälte. 

Vi har utvecklingsarbete att göra också beträffande fördelningen av tjejer och killar i organisationen och 

upplevelser av trygghet, arbetsro och utvecklingsmöjligheter. Detta arbete stärks inom ramen för arbetet om 

den fjärde industriella revolutionens logik och hur det skapar genusrelationer i förlängningen samt 

användandet av sociala medier, språkbruk och andra faktorer i ideal samt normer i genusrelationer. Detta 

synliggörs med både perspektiv om neurovetenskap samt sociologi i intersektionalitet strukturalistiskt i 

maktrelationer för att verkligen ha den infärgningen och verka för mer intresse i teknikområdet för tjejer.  

Skattningsarbetet med strategier samt metastudier och begreppsanvändning för att skapa en gemensam 

begreppsapparat, reflektionsmodeller och samtal har burit frukt i aktivt deltagande i det kollegiala lärandet 

parat med hantering av pandemin med kollegialt lärande fokuserat detta på att skapa förutsättningar för 

livslång lust att lära för olika elever som individer och undervisningsgrupper parat med förståelsen om 

genomförande av extra samt generella anpassningar och träningen av dem. Den virtuella miljön har i detta 

avseende med forum och metoder samt lektionsdesign på skolan blivit nästan en identisk kopia av den fysiska 

miljön i alla möjligheter som kan erbjudas i ett virtuellt klassrum i den meningen. Av nödvändighet och 

pandemins utmaningar samt enhetens innovationsgrad bedömning i skattningar och även uppmärksammade 

med pris så har konkretiseringen av verksamhetspraktik av det kollegiala lärandet internaliserats, burit frukt 

och varit essentiellt för måluppfyllelsen. Enhetens gemensamma språk och uppfattningar om utmaningar har 

varit avgörande för att ena det kollegiala lärandet mot huvuduppdraget. Samlande pedagogiska 

reflektionsmodeller kring begreppet flow har redan benämnts tidigare. All data som ger kvalitetsindikatorer 

lyfts fram för att belysa graden av kvalitet i enheten enligt AcadeMedias kvalitetsbegrepp. Detta förfarande kan 

bedömas vara en framgång eftersom enheten aldrig haft bättre resultat på totalen inom ramen för 

kvalitetsbegreppet och skapande av förutsättningar för att utveckla alla elever och skapa förutsättningar för 

livslång lust att lära. 
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Slutsatser 

Hur förstår och definierar elever begreppet arbetsro, är det att det är stökigt och inte på lektioner eller handlar 

det om att själva miljön gör att man inte får kraft att starta sin arbetsmotor, utan skjuter upp det egna arbetet, 

även fast det är lugnt på lektioner? Att de gör arbete hemma i stället? 

De formativa processerna och det kollegiala lärandet är väl etablerat och förankrat inom läkarkåren på skolan. 

Samtliga lärare på skolan har teoretiska och praktiska kunskaper i de formativa verktygen ex. Exit-tickets, 

kamratbedömning etc. Dessa används flitigt i undervisningen, men kan behövas kommuniceras ytterligare med 

elevgruppen på grupp- och individnivå. Integrationen av detta i undervisningen har ökat sedan föregående år, 

men behöver förstärkas ytterligare. Attityder om att eleven äger sin egen studieteknik och motivation har 

minskat bland personalgruppen och förståelse samt synsätt om professionalismens ansvar för eleven har ökat 

markant. Kollegialt lärande om betyg och bedömning samt undantagsbestämmelsen beträffande 

betygssättning med undantagande av enstaka kunskapskrav. 

Organisationen uppnår mer än grundnivå inom lärarnas egna kunskaper och förståelse till varför vi arbetar med 

detta. Vi måste fortsätta utveckla lärarens professionella lärande, förväntningar på eleverna, integrera teori 

och praktik samt bedöma effekten av lärarens undervisning på eleverna. Vi stärker det kollegiala lärandet 

ytterligare och nu också med ännu mer samverkan mellan skolorna inom hela NTI beträffande programmering 

och matematik med gemensamma lärteamstillfällen. Förväntningarna på eleverna måste bli bättre då vi allt för 

ofta hamnar i att det är elevernas egen motivation som styr resultatet och inte att det är ett av lärarnas 

ansvarsområden. En stor attitydförändring har dock märkts i personalgruppen mot vår professionalism och 

ansvaret gentemot eleven snarare än elevens egen motivation. Stor förståelse för stödbehov och orsaken till 

detta har integrerats samt internaliserats hos personalgruppen. 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

All personal genomgår årlig under förstelärares regi en kurs i betyg och bedömning i början på läsåret och 

sedan under vårterminen åtföljt av ämneslags diskussioner utifrån lagrum och Skolverkets allmänna råd, där 

rektor har varit involverad som yttersta garant för denna praxis. Inom ramen för flowbegreppet så är 

återkoppling och nivåanpassning centralt och detta kan skönjas i undervisningsutvärderingar ovan om grad av 

feedback och feedforward. Vi arbetar med många olika typer av ämnesövergripande projekt på skolan så 

sambedömning sker hela tiden, inte minst också vid olika prov och andra situationer där vi brukar samarbeta 

och låna för varandra centrala innehåll och kunskapskrav för att effektivisera lärarnas arbete och elevernas 

skolgång. Därmed stärks det holistiska perspektiv på lärandet och helgandet av examensmålens andemening i 

dessas fulla bredd med koordinering provschema Schoolsoft med koppling mot Google Classroom och 

mentorskapets försorg om klassers arbetsbörda. 

Vi har under många år arbetat med APL och allt som går att förlägga beträffande centrala innehåll och 

kunskapskrav helgas med uppstarten under höstterminen och beslutas av rektor. Utvecklingssamtal parat med 
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instruktioner och mentorsplan huvudmentorer görs för att föräldrar ska kunna få en god samlad bild av 

utveckling och kvartalsvisa uppsummeringar i kunskapsmatriser som följer det övriga arbetet med EWS, 

klasskonferenser, stödtider etc. så att alla processer tillsammans även med prövningar har ett 

kvartalsperspektiv och där mentorer arbetar med varandra och samtal med rektor varje vecka hur 

utvecklingsarbetet går inom ramen för mentorsplanen innefattande studieteknik, källkritik, 

informationssökning, värdegrundsarbete, utvecklande av självkännedom, självkänsla och självförtroende. 

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

För precision och likvärdighet beträffande bedömning och betygsättning och planering av kurser samt koppling 

mot det systematiska kvalitetsarbetet så för vår schemaläggning av undervisningstid beträffande både det som 

förläggs under ett helt läsår och det som förläggs som blockläsning under en termin och delar av en termin, så 

är kraven inom vår enhet att uppdatering av kursmatriser sker kvartalsvis och lärarna genomför betygssamtal 

ungefär halvvägs genom kursen. I betygssamtalen ska fokus vara på vad eleven visat hittills och vad hen 

behöver utveckla för att nå högre bedömning. Alla lärare ska förutom detta också ge skriftlig feedforward i 

samband med bedömning av enskilda uppgifter (inte nödvändigtvis alla) och detta är då till stor del kopplat till 

kunskapskraven. Genom föregående års kollegiala lärande och tillhörande arbete med tolkning av värdeorden 

har gymnasiegemensam lärare god samsyn beträffande tolkning av dessa. Detta kan också skönjas i andra 

ämneslag och utvecklingen med ordförståelse repeteras och nyanseras i samklang med förväntningar på 

kursinnehåll framgent utifrån styrdokument och profil med även koppling mot utvecklingen av arbetsmarknad 

och företagande. Lärare resonerar gemensamt kring värdeorden i styrdokumenten när de känner sig osäkra 

kring en bedömning/betygssättning. Vidare rutiner och förfarande är lärares användning av 

bedömningsportalen i olika utsträckning och detta arbete kan utvecklas ännu mer i samklang med 

vetenskapligt skrivande. Lärare inom matematik använder bedömningsstöd i samband med prov, genom att 

uppgifterna är graderade både i svårighetsnivå och vilken förmåga som bedöms. Lärare sambedömer även vid 

osäkerhet - både i kursen som helhet och vid individuella prov, framförallt nationella prov. Lärare skulle kunna 

utvecklas genom att sambedöma ännu mera under förstelärares planerade kollegiala lärande och även kopplat 

mot regionssamverkan inom ramen för centrala pedagogiska satsningar matematik och programmering. 

Två utvecklingssamtal/läsår hålls och dessa utgår från en tydlig mall där fokus är framåtsyftande och ligger på 

utveckling i förhållande till det som varit/eleven presterat hittills och har sin förankring i kursmatriser, väl 

utvecklat mentorskap, klasskonferenser, early warning system månatligen och god översyn och triangulering 

beträffande varje elev med samverkan mellan elevhälsan och ämneslärare för precision om varje enskild elev.  

 

Slutsatser 

Detta förfarande är ändamålsenligt på skolan och kommer att fortsätta där uppsamlingstillfällen är en del av 

kvartalsperspektivet för återkoppling och framåtsyftande återkoppling samt lärteam vid betyg och bedömning 

under förstelärares vägledning. Detta även för att fortsätta bli ännu bättre att diskutera begreppet flow inom 
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ramen för framåtsyftande återkoppling kopplat mot lektions- och momentdesign och skollagens åtgärdstrappa 

för att reducera att komma till åtgärdsprogram genom proaktivt arbetsförfarande och rättssäkert förfarande 

betyg och bedömning med kunskapskravs formuleringar där vi har under väldigt många års tid blivit bekanta 

med GY11 och med nästan obefintlig personalomsättning och stabilitet i kurser och tjänstefördelning så har 

förståelsen för betyg och bedömning blivit väldigt utvecklad. Utmaningar här är att få elever inom kurserna att 

komma över nivån om utförligt inom ramen för flowteorin. Det som ska behållas och vidmakthållas som 

kravbild är uppsummering av kursmatriser kvartalsvis, betygssamtal efter ca 50% av kursen, krav på skriftlig 

feedforward samt att utvecklingssamtal efter tydlig mall för varje årskurs och termin. Det som ska utvecklas 

vidare är sambedömning i alla ämnen, men framför allt i samband med nationella proven i svenska och 

engelska samt lyfta bedömningsportalen och det material/stöd som finns där. I samband med betygssättning 

ha fler diskussioner/reflektioner i ämneslag för att stötta till exempel nya lärare. Förutom det stöd som 

förstelärarna ger.    

 

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Skollagen 2010:800 kap 2. 25–28 § stipulerar det författningsenliga kraven och behoven av elevhälsa på en 

skolenhet. Hälsa är ett komplext begrepp och kräver en holistisk syn, därav använder vi KASAM (känsla av 

sammanhang) som hälsodefinition tillsammans med uppenbara fysiska hälsoaspekter som även kan vara 

psykosomatiska till sin karaktär. Elevhälsan utgår från följande begrepp: främjande, förebyggande och 

åtgärdande och betydelsen i den ordningen där elevhälsan tangerar undervisningen i att understödja den och 

skapa en gymnasieupplevelse som verkar för studiekultur, intern stolthet och kamratskap för självledarskap 

samt därigenom bryta möjliga alienerande processer. För gymnasieupplevelsen är forum, klubbar, 

säsongsbaserade aktiviteter, samkväm helger olika aktiviteter väldigt viktiga för att relationsskapande med att 

bygga starka band mellan elever och även mellan lärare och elever som mynnar ut i en positiv inställning till 

den skola man går på och den klass man går i. 

Fostran till kognitiv uthållighet finns även här genomgående med att främja hos eleverna en inneboende känsla 

av målmedvetenhet med daglig dedikation mot sysselsättning samt även bildningsidealet för framtida 

handlingsberedskap hos en kompetent medborgare med demokratisk delaktighet. Om lärandet är mödosamt 

dagligen ska mentorer och lärare få eleverna att skapa individuella och klassmässiga rutiner för stärkandet av 

sitt individuellt och det kamratliga och klassmässiga kollektiva självledarskapet. 

Elevhälsan leds och styrs av rektor med avseende på ovanstående målbilder. I skolans elevhälsoteam ingår 

specialpedagog, kurator, rektor, biträdande rektor samt studie- och yrkesvägledare. Vid behov innefattas även 

skolläkare och/eller skolpsykolog. I rektors frånvaro, leds elevhälsoarbetet av specialpedagogen. Rollerna är 

tydligt definierade och elevhälsan har stärkts de senaste tre åren och har fullgod tillgång till eleverna samt även 

koordinering med elevassistenter och andra kringfunktioner vid behov för främjande, förebyggande och 
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åtgärdande arbete med helhetssyn. Tillitsbaserat ledarskap, uppmuntran och självständiga roller med hög 

vuxennärvaro i skolan samt effektfulla/motiverande samtal är det som kännetecknar elevhälsoteamet, där 

dessa samtal ska leda till stabilare och starkare personer med mer hanterbarhet under sin identitet- och 

mognadsprocess som unga vuxna individer. 

Professionalisering och konkretisering av arbetsbeskrivningar av EHT-teamets roller gentemot kollegiet i stort 

skapar en tydlighet och rutiner för arbetet. Vi har en lättillgänglig elevhälsa som har förstärks varje år de 

senaste tre åren. Mentorer känner stor tillit till elevhälsans roller och arbetsfördelningen mellan dem och 

elevhälsan. Kopplingen mellan EWS, klasskonferenser, mentorstider och elevhälsans fortlöpande arbete är 

tillfredställande. Vi fortsätter detta år med att mentorstiden omfattar 40 minuter. Specialpedagog arbetar 

aktivt med kartläggning och strukturstöd samt att hen och admin/syv bedriver mentorssamtal om detta. Det 

kartläggande arbetet har förbättrats med tidigare åtgärder från upptäckt under det gångna läsåret.  

Två timmars mötestid vigs till elevhälsan varje vecka, där utgångspunkten är översyn över tidigare 

mötesprotokoll och om det har skett några förändringar sedan dess. Varje vecka följs även elevassistenternas 

närvaro och roll i olika klasser med koordinering samt uppföljning för enskilda elever beviljade tilläggsbelopp 

och för klassers koordinering och psykosociala dynamik. Förändringar diskuteras sedan med olika tillhörande 

åtgärder. Studieresultat utifrån pedagogiska system, EWS och frånvaro lyfts fram i diskussion om elever, 

grupper av elever och klasser. Respekt och omtanke för våra ungdomar och deras lärandeprocesser samt 

stabila mående över tid som sker i både undervisningssammanhangen och i enskilda samtal EHT etc. som ingår 

i vårt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsan där mötet med eleven och 

relationsskapande förståelse med olika professionella samtal som ämnar att stärka eleven görs med 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är ledord i samtalsmallar parat med flow, growth mindset och 

grit. Att ägna nuet åt lärande för något framtida scenario och se vikten av lärandet som kvalitetsbegrepp mer 

än ett meritvärde och meritokratiskt system för nästa nivå; för lärande där kunskaper och färdigheter kvarblir 

och kreativitet mot innovation kan frodas för att helga mottot att framtidens innovationer börjar här. 

 

Främjande 

Stor förståelse är viktigt för ungdomskultur och sociokulturella aspekter/kulturgeografiska förutsättningar och 

helhetsbild är viktigt för att verka främjande beträffande elevhälsa. Vuxennärvaro i korridorer och på lektioner 

samt betydelsen av det att uppfatta, se och höra vad som händer innan det händer. Att förebyggande arbeta 

med följande processer för att skapa vi-känsla, jag-känsla och ömsesidig utveckling och respekt. För 

personalens samlade mötestid behandlar elevhälsan inkluderande klassrumspedagogik och frågor om känsla av 

sammanhang för elever och grupper av elever. Samt kollegialt utbyte och lärande om det i syfte att lära sig 

ännu bättre samtalsmetodik och bemötandefrågor. Detta sker med jämna mellanrum och förstärks i samband 

med EWS och klasskonferenser utifrån vårt årshjul med kvalitetsarbete.  

Delaktigheten ur ett barnperspektiv har funnits i stor utsträckning på skolan med olika rådskonstellationer, 

vilka kommer under nästkommande läsår utökas, understödjas och främjas med fokus på barnrättsperspektivet 
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med inflytande över deras arbetsplats, likväl som vår. Elevenkäten och medarbetarenkäten fungerar som 

utgångspunkt i det arbetet och personalen arbetar aktivt att elever ska känna trygghet och uppleva känsla av 

sammanhang på skolan, vilket är vår utgångspunkt för främjande av hälsa och goda studieresultat där vi 

arbetar aktivt utifrån Aaron Antonovskys teorier om salutogenes och känsla av sammanhang utifrån begreppen 

meningsfullhet, begripbarhet och hanterbarhet, vilket också har nära beröringspunkter med flowbegreppet och 

personlighetsutveckling mot en mogen personlighet om livets utmaningar och vedermödor parat med 

glädjeämnen med mentalitet, attityd och inställning. 

Överlämningar från grundskolan parat med meritvärden är oerhört viktigt för analys av elevers behov samt 

klasser, men att man här som elevhälsopersonal (samt undervisande personal) går in med ett öppet sinne i 

mötet med varje elev, men ändå förståelse i kursplanering och lektionsdesign som värdegrund. I detta ingår 

förståelse för bemötande och rollskapande samt -tagande och bryta dessa mönster för alla elever så varje elevs 

maximala måluppfyllelse och trivsel. 

 

Förebyggande 

Kartläggning individ, fysisk miljö och aspekter onlinemiljö som påverkar lärandemiljöer, förutsättningar och 

lärbarhet som begrepp. Egenvård och koppling mentorskapet samt enkät om hälsovanor som tas upp 

mentorstiden och olika kurser på ett systematiskt sätt samt med temaarbete och annat. 

Förstärkning av överlämnings- och kartläggningsarbete med elever från grundskolan till gymnasieskolan samt 

förbättrade rutiner och juridisk förståelse och samverkan med olika kommuner i närområdet, framförallt 

Sundsvalls kommun i ansökningsförfarande tilläggsbelopp och Skollagens åtgärdstrappa med intern 

resursfördelning för elevernas ledning och stimulans samt måluppfyllelse har förstärkts. Under mötestiderna 

med elevhälsoteamet har diskussioner om processer samt förebyggande och främjande arbete strukturerats 

upp för ledningen av dessa processer så fokus handlar om att skapa friskfaktorer. 

 

Åtgärdande 

Sundsvalls kommuns övergripande A-grupp har sedan en tid tillbaka övergått till tilläggsbelopp, där vi har 

övertagit anställda och utvecklat kompetensutveckling för dem utifrån neuropsykiatriska funktionsvariationer 

för djupare och mer ändamålsenlig förståelse samt tydlig distinktion på vad som är vad och hur hälsan påverkas 

inom ramen för lärbarhetsbegreppet och kognitiv uthållighet samt annat inom ramen för begreppet flow. Vi 

har över tid beviljats en summa tilläggsbelopp för några elever. Detta stärks ytterligare med bra processer 

internt innan ansökan av tilläggsbelopp. 

Effektfulla samtal och insatser med utbildningsinsatser och annat för ungdomarna och processen i detta? Vi har 

arbetat aktivt med unga mäns psykiska hälsa och kommer fördjupa oss mer i detta (manlig roll, manligt ideal 

etc.) och även aspekter om samhällsförändring och Coronaviruset med vad det innebär för den psykiska hälsan 

hos våra elever och i synnerhet olika målgrupper elever vi har på skolan. 
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Det främjande arbetet har mest handlat om att förbättra vårt arbete kring att snabba på våra processer från 

upptäckt till åtgärd. Vi har satsat ännu mer på åtgärder gällande elevhälsans medicinska, pedagogiska och 

psykosociala arbete. Specialpedagog är anställd på 100% samt att vi har utökat kuratorns tjänst till 100%, där 

hen även inom ramen för sin tjänst har större grad av mentorskap och APL-ansvar. Vi har haft tillgång till 

elevassistenter i egen regi genom tilläggsbelopp.  

Motverka avhopp och hemmasittare med att skapa motståndskraft. Självkänsla, självbild, självförtroende och 

oberoende i det individualistiska samhällets krav på 21th century skills med studie- och yrkesvägledare inom 

detta och samhälleliga förutsättningar för eleverna och deras relation kring sin egen perception och kognition 

med de artefakter de använder i form av mobiltelefoner och andra enheter med minnesträning och stress över 

val och utveckling möjligheter i samhället. Att våga kontakta omvärlden, tro på sig själv och känna sig redo att 

klara yrken är oerhört viktigt och gör en utbildning begriplig och meningsfull. 

Utöver detta arbetar personalen med anpassningar enligt EWS för att kunna kartlägga och individanpassa 

elevers olika behov. Vi har undersökt elevers vanor med anonyma enkäter utifrån faktorer som sömn, motion 

och kost, där vi tagit resultaten av de parametrarna och utvecklat med inkorporering i mentorsplanen.  

Detta år har vi förstärkt kunskap och undervisning om hälsobegreppet utifrån tidigare nämnda begrepp om 

känsla av sammanhang samt beträffande ergonomi, avslappning, gymträning och mental avslappning som 

introduktion. Vi har utökat antalet stugdagar som pedagogisk resurstid till fem gånger per läsår, vilket till stor 

del har bidragit till stabila nivåer av examensgrad bland årets studenter. Vi har anordnat “öppet plugg” vilket 

har varit förlagd efter skoltid men på frivillig basis. Dessa två aspekter leder till ytterligare känsla av 

sammanhang på vår skola och främjar elevhälsan. Känsla av sammanhang på mentorsnivå och reviderat 

mentorsplan. Rektor har även kopplat begreppet om känsla av sammanhang till flow och andra metastudier för 

att ha perspektiv om hanterbarhet och möjlighet att komma in i flow utifrån startpunkt om hanterbarhet i 

livets utmaningar. Vi har bildat ett gemensamt språk inom våra olika funktioner samt en gemensam värdegrund 

hur vi stärker elever utifrån deras egna förutsättningar för att skapa grogrund för livslång lust att lära samt 

utifrån det självkänsla, självkännedom och självförtroende. Denna gemensamma värdegrund och mångfald av 

perspektiv har tagit många år att arbeta fram och efter fem års ledarskap är detta på plats helt och fullt, vilket 

kan skönjas av mätningar inom området. 

Inför starten av detta läsår 2022–2023 har vi förstärkt elevhälsan ytterligare och således ökat hastigheten i 

processer från upptäckt till åtgärd. Vi tidigarelägger EWS ytterligare och har ökat dessa under året. Vi har satsat 

ännu mer på åtgärder beträffande elevhälsans medicinska, pedagogiska och psykosociala arbete. Vi har i det 

främjande arbetet även utvecklat vårt arbete med assistenter anställda på skolan. Vi har med eleverna haft 

temadagar om trivsel på skolan och arbetat vidare med våra processer om känsla av sammanhang på skolan. Vi 

har förstärkt och utvecklat institutionen stugdagar på skolan och rutiner kring gymnasiearbete. Fortbildning 

sker framgent om inkluderande klassrumsklimat. 



32 

 

De friskfaktorer som vi fokuserar på är mycket att göra för att må bra. Här tar vi fasta på rutiner betydelse för 

framgångsrikt skolarbete med studieteknik, arbetsro, uppmuntran, ändamålsenlig och snabb feedback och 

feedforward. Vi tar inspiration i KBT-arbete där det lyfts fram vikten av aktiviteter för att må bra och rutiner. 

Det skapar trygghet. Vi fokuserar vidare på förstärkt utbildning kring kost, motion, avslappning och sömn. Det 

är en stor del av mentorskapet. För de elever som läser e-sport läggs det stort fokus på detta. Mindfulness och 

metoder för detta är en stor friskfaktor i det främjande arbetet och mental träning. 

 

Slutsatser 

Elevhälsan har fungerat väl med en tydlig arbetsfördelning mellan de olika rollerna inom elevhälsan och stort 

förtroende för elevhälsans roller från personalgruppen och eleverna. Specialpedagog har arbetat övergripande 

med elevkartläggning tillsammans med mentor och lärare samt att hen har undervisat personalgruppen i olika 

aspekter av specialpedagogik. Detta förstärks läsåret 2022–23 med mer insatser i mentorsplan och 

lärteamstillfällen, vilket är ett konstaterat utvecklingsområde inför läsåret. Utvecklingsområden är att utveckla 

”tyst” kunskap och erfarenhet till att öppet diskuteras detta år för kunskapsutveckling, vilket har varit en 

svårighet som beaktas inför detta läsår. 

Processen gällande EHT:s åtaganden har förbättrats sedan tidigare år men det finns fortfarande en del punkter 

att arbeta vidare. Stort fokus har varit att stärka EHT och deras arbete kring tidigare nämnda faktorer. Fokus 

har också varit på mentorernas arbete enligt känsla av sammanhang, enskilda elevsamtal, EWS i anslutning till 

utvecklingssamtal samt att stötta elever till att pröva kurser som de har F-resultat i. En viktig punkt har varit att 

uppmärksamma F-betyg och arbeta för att eleven skall lyckas. F i bagaget sedan tidigare är en bidragande 

faktor till psykisk ohälsa och risken ökar att misslyckas med fler kurser. 

Det kartläggande arbetet har förstärkts ytterligare på skolan där EHT-teamet arbetar aktivt tillsammans med 

mentorer för utvecklande av en mentorsplan innefattande många arbetsområden. Vi har tillsammans i 

kollegiet arbetat fram mentorsplanen som utvecklas av specialpedagog och administratör/SYV och behandlas i 

EHT-team för att sedan anammas av mentorer för ett likvärdigt mentorskap för alla elever på skolan. 

Professionalisering och konkretisering av arbetsbeskrivningar av EHT-teamets roller gentemot kollegiet i stort 

skapar en tydlighet och rutiner för arbetet. Vi har en lättillgänglig elevhälsa som har förstärks varje år de 

senaste tre åren. Mentorer känner stor tillit till elevhälsans roller och arbetsfördelningen mellan dem och 

elevhälsan. Kopplingen mellan EWS, klasskonferenser, mentorstider och elevhälsans fortlöpande arbete är 

tillfredställande. Vi har förstärkt och förlängt mentorstiden i år till att omfatta 40 minuter. Specialpedagog 

arbetar aktivt med kartläggning och strukturstöd samt att hen och admin/syv bedriver mentorssamtal om 

detta. Det kartläggande arbetet har förbättrats med tidigare åtgärder från upptäckt under det gångna läsåret.  

Trygghetsgraden har ökat på skolan. Det beror på att vi har tagit och vidtar ytterligare krafttag kring detta 

genom att satsa på lokaler, elevytor och bra schemaläggning för att skapa bra harmoniska miljöer på skolan 

med medveten kontorsplacering och vuxennärvaro i lokaler. Målsättningen för tryggheten är 100 % och vi 

förstärker trygghetsrådets funktion ytterligare detta läsår. Kopplingen till elevhälsans arbete här handlar om att 
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arbetet under läsåret har förstärkts med utvecklad kunskap om NPF, miljöns betydelse för känslan av trygghet 

och sammanhang, bland elever såväl som personal. 

Vi har förstärkt kartläggningen om hälsa och känsla av sammanhang ytterligare för att se över hur elevernas 

vanor ser ut som kan påverka mående, motivation, energi och studieresultat. Detta är processer som förstärks 

ytterligare och systematiskt genom ansvarsfördelning att arbeta med begreppet humanism på skolan utifrån 

ansvarsfördelning i detta. Här lyfter vi fram Socialstyrelsens forskning om psykisk och fysisk hälsa och anpassar 

till konkreta aktiviteter för elever för hälsofrämjande insatser. 

Utvecklingsområden är en mer professionaliserad elevhälsa med ännu tydligare rollfördelning och 

arbetsbeskrivningar. Studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, administratör och rektor har tydliga roller i 

arbetet och som ett led i förbättrad elevhälsa och tidigare upptäckt har elevhälsan detta läsår ytterligare 

systematiserad auskultation i de olika klasserna. Rektor kommer även att fortsätta arbetet med att 

systematiskt auskultera lektioner och följa en klass per dag: 20 minuter på förmiddagen, 20 minuter kring lunch 

och 20 minuter på eftermiddagen utifrån ett systematiskt observationsschema. 

 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

Vi har som en stor samverkanspartner arbetat nära Game On Mid Sweden (en del av Bron Innovation) för våra 

event och även inför utvecklingen av gymnasieingenjör fjärde året inom Teknikprogrammet. Vid sidan om det 

samverkar skolan med Film Västernorrland, Kulturmagasinet, Stadshuset, It-företag via Bron Innovation och 

andra, ABB, Mittuniversitet. Inför läsåret 2022–2023 kommer vi samverka med alla regionala aktörer för att 

stärka Västernorrlands efterfrågan på arbetskraft inom framväxande industri och startup inom teknik. Detta 

bär med sig mässor, praktikkoordinering och workshops med lärande om anställningsmöjligheter olika 

kompetenser i vår konkurrenskraft längs norrlandskusten. 

Biträdande rektor med studie- och yrkesvägledning har verkat för samverkan med rektor och för att säkerställa 

APL och där rektor har utvecklat event och andra samarbetsytor och lärande med ämnesövergripande projekt 

och målsättningar infärgning det lokala samhället utifrån perspektivet om den fjärde industriella revolutionen i 

allt vi gör och hur innovation kan frodas i Sundsvall med omnejd. 

Föreningsliv med datorföreningar och liknande har också stärkts med möjlighet nätverkande och framtida 

praktik, sysselsättning, arbete och företagande med entreprenörskap. På våra sociala medier finns många av 

dessa initiativ inspelade och har varit framgångsrika. Cyberpunk, Game On, Robot Wars, Bron Innovation, Miun, 

estetiska programmet och de andra programmens samverkan. Biträdande rektor ansvarar även för 

vägledningen och har dedikerad tid på mentorstid hela året för detta tillsammans med rektor vid frågor om 

strukturomvandlingar den fjärde industriella revolutionen samt inbjudan lärosäten som informerar om utbud 

parat med gamla alumnielever som informerar om möjliga vägar efter gymnasiet.  
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Många elever som alumni samverkar vi med och de håller kontakten så det finns en bredd i information både 

formellt och informellt för befintliga elever vad de olika lärosätena erbjuder. Mittuniversitet har vi som den 

närmaste samverkanspartners eftersom de är så nära förankrade i inkubatorverksamhet och det lokala 

näringslivet samt industrin och kopplingar mot Bron Innovation och Game On Mid Sweden som våra främsta 

samverkanspartners. Vi har stärkt banden till tankesmedjan Anything om Internet of Things inom regionen. 

Cyberpunk-eventet och RoboChallenge är tydliga exempel på deltagande och spridning för eleverna där vi i 

samband med dessa ämnesövergripande projekt även genomför studie- och yrkesvägledning för eleverna 

möjligheter industri 4.0. 

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

Samverkan med omvärlden har stärkts i alla dess avseenden och även tydligheten i yrkes- och 

studievägledningen under det gemensamma paraplyarbetet med den fjärde industriella revolutionen och dess 

strukturomvandlingar på arbetsmarknaden, företagande, högre utbildning, innovation, makt och politik, där 

alla våra event och processer belyser detta faktum tillsammans med samhällsutmaningar med 

klimatförändringar och annat för vägledning och nätverkande inom spelutveckling, e-sport, IT-branschen med 

omnejd, högre utbildningar och Mittuniversitet och det innovationsarbete som görs där. Mentorskapet är 

också här en viktig pusselbit med koordinering med rektor och biträdande rektor för fullgod information för 

eleverna om nuvarande samt framtida möjligheter. Vi samverkar även med alla andra gymnasieskolor inom 

Academedia på orten för att uppnå detta och ämnar fortsätta med detta och lärande mellan enheterna om 

anställningsbarhet och framtidsval samt innovation och företagande med olika vägar till kapitalanskaffning.  

 

Slutsatser 

Omfattning och kvalitet på samverkan med omvärlden har upprätthållits och i många avseenden har stärkts. Vi 

har erkännande i regionen och nationellt för våra olika samverkanspartners och utvecklingen av våra olika 

utbildningar, inte minst inom spelutveckling, men även inom våra olika programfördjupningar. Genom 

framtidspodden av och för elever samt olika projekt med eleverna mot aktörer i samhället och näringslivet får 

våra elever som deltagare en god nätverksuppbyggnad och ämnesövergripande projekt även genomför studie- 

och yrkesvägledning för eleverna möjligheter industri 4.0. Vi har en tydlig rollfördelning på skolan som 

möjliggör olika samverkanspunkter samt integrering av dessa aktörer till vår verksamhet. Det finns förtjänster 

för alla organisationer i utbytet och här står NTI Gymnasiet i Sundsvall starkt och har en väldigt bra 

utgångspunkt inför övergången till verksamhet med mer platsorienterade inslag igen. 
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

Rektor har fördelat ansvaret för APL till administratör och studie- och yrkesvägledare tillsammans med avsatt 

tid för del av kuratorstjänst. Dessa samverkar med yrkeslärare beträffande utbildning av elever, 

platsanskaffning, databashantering, upprätthållande av APL-platser över tid och annan dokumentation. 

Utbildat eleverna på två schemalagda APL-tider i veckan för att de ska bli redo för praktik och 

arbetsmarknaden. APL har behandlats med jämna mellanrum på ledningsmöten och samarbete med 

yrkeslärare för att anskaffa platser har funnits. Vi har förlagt ett programråd per termin.  

Till detta har vi förstärkt organisering av APL med att SYV och kurator har huvuduppdraget att koordinera alla 

platser i samråd med yrkeslärare och förstelärare. Detta har burit frukt med platsanskaffning och 

kvalitetssäkring av alla APL-platser. Rektor bjuder i tidigt skede av läsåret in alla som har en roll i APL för att 

fastställa vilka centrala innehåll och kunskapskrav som ska förläggas på arbetsplatserna. 

Vi har alltid APL under vårterminen för årskurs två och tre samt att de gör sin APL i en omgång om ca 8 veckor. 

Detta har varit uppskattat av företagare och elever samt underlättat platsanskaffning, vidmakthållande av 

platser och kvalitetssäkring av APL-platser. Vi har även inlemmat APL utomlands i dessa perioder och har nu 

genomfört tre framgångsrika omgångar av APL utomlands med elever 2018, 2019 och 2020. Utvecklingen detta 

läsår är att genomföra APL utomlands både på El- och energiprogrammet men även också för 

gymnasieingenjörer fjärde året på Teknikprogrammet. APL utomlands har varit ändamålsenlig utifrån 

yrkesexamen och har handlat om mjukvarudesign och lärande om entreprenörskap i samband med det. Detta 

år stärks det ytterligare genom APL utomlands till Limerick respektive Sydafrika under vårterminen med fokus 

mjukvarudesign respektive grön teknologi. Kollegialt lärande och utbyten inom ramen för detta som främjar 

APL kommer även kunna genomföras och det kommer finnas hög grad av samverkan för anskaffning, lärande, 

utbyten och kvalitetssäkring av APL-platser beträffande gymnasieingenjörerna och eleverna på El- och 

energiprogrammet eftersom de har närbesläktade innehåll i vissa avseenden med betoning på ämnesprofiler. 

 

Utvärdering av APL 

Den globala pandemin har kraftigt ansträngt APL-arbetet där biträdande rektor har ansvarat för koordineringen 

och även i samverkan med rektor och där olika projekt och även digital APL har kunnat genomföras i olika 

utsträckning för att helga Skolverkets riktlinjer vad som bedöms vara fullgod APL och även det som är bra 

substitut utifrån omvärldssituation. 

Under det gångna läsåret har vi anskaffat APL-platser till stora delar av elevpopulationen och där vi arbetar 

vidare och stärker tydligheten och kopplingen till EE-programmets innehåll till den aktuella APL-platsen. Det är 

tangerar fjolårets arbete och kommer stärkas ytterligare. 

Läsåret 2022–2023 kommer rektor, SYV/admin, kurator, entreprenörskapslärare (om 20 %) och yrkeslärare 

arbeta tillsammans för anskaffning och kvalitetssäkring av APL-platser, besök av APL-platser och förläggning av 
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centralt innehåll samt kunskapskrav. Samverkan kommer även ske med gymnasieingenjörer i detta för att 

utveckla kvalitet och antal praktikplatser maximalt. 

Processerna kring anskaffning, vidmakthållande av relationer med företag, kartläggning, administration av 

system (Office 365), kvalitetssäkring, arbetsmiljö, riskbedömning, förvaltning, handledarstöd, 

handledarutbildning kommer att tydligt fördelas mellan dessa personers ansvarsområden och 

arbetsbeskrivningar. 

Kunskapskrav i kurser i yrkesämnen har behandlats på APL-platser och tillgodoräknats i kurser. Processen kring 

detta kan professionaliseras ytterligare. Kurser som prioriterades kring förläggningen var för åk 2: Dator- och 

nätverksteknik och webbutveckling 1. För åk 3 var det: Admin av nätverk och serverutrustning, Digital 

kommunikationsteknik, Nätverkssäkerhet, Programmering 2, Svenska 3, Webbserverprogrammering 1. 

Antalet platser till eleverna har förbättrats avsevärt sedan föregående läsår. Vårt synsätt är att alla ska erhålla 

en praktikplats och vi förstärker detta arbete ytterligare under läsåret 2022–2023. Vi har sedan läsåret 2019–

2020 valt att förlägga all APL på en omgång per årskurs och på våren, dvs. 8 veckor i sträck för vardera klass. 

Detta har efterfrågats och uppskattats av branschrepresentanter vid programråd och således har det varit en 

framgångsfaktor. Detta upplägg fortsätter nu och anpassas utifrån den globala pandemins utveckling i alla 

avseenden. 

Eleverna har under året haft APL-lektionspass varje vecka där eleverna har övat på att kontakta företag och 

marknadsföra sig själva, i såväl skrift som tal. Dessa förmågor har varit ett önskemål från företagen. 

Lektionspassen har även fungerat som platsavstämningstillfällen för APL-samordnare. Då APL-passen har varit 

ett eget arbetstillfälle, så har ingen tid tagits från andra kurser. Skolan kommer att behålla dessa pass inför 

läsåret 2022–2023 då de gynnat elevernas möjligheter att få APL-platser tillsammans med APL-samordnares 

platsanskaffande. 

Under lektionspassen har APL-samordnare även försökt arbeta med elevers synsätt på APL och kunskapskrav i 

kurser, där elever kan täcka av kunskapskrav i lika hög grad på APL-platser som i skolan under ordinarie 

lektioner.  

Corona och APL samt kombination med gymnasiearbetet gjorde att den APL som skulle ha genomförts under 

vårterminens senare del förlades under gymnasiearbetstiden höstterminen 2021 och där eleverna som skulle 

ha varit på APL började med kursen gymnasiearbete i stället. Tid kommer bytas mot tid där samt att delar av 

gymnasiearbetet kommer förläggas på APL-plats samt att vi via vår satsning inom TE4 kommer stärka våra 

lokaler och vårt Makerspace för att skapa uppdrag inom ramen för skolan med företag som uppdragsgivare där 

APL kan bedrivas delvis inom ramen för våra lokaler. 

 

Slutsatser 

Periodförläggningen fortsätter vara under vårterminen med 8 veckor per period i stället för annan 

periodförläggning. Genom att bjuda in företag till vår skola för utbildning och nätverkande tillsammans med 
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programmeringstävling (Good Tech Junior Championship) och andra aktiviteter som företagsfrukostar, 

gästföreläsare och än mer utvecklande programråd och samarbete med It-företagen i Sundsvall stärker vi vår 

position ytterligare. Det kommer finnas mer möjlighet att presentera allt som en APL-process med utveckling 

av samarbetet med befintliga företag. Vi kommer för att underlätta för företagen ha en eller några dagars 

överlappande APL-period på företagen för att nya elever ska kunna läras upp av de elever som har haft APL på 

företaget. Från våra viktigaste samarbetspartners inom APL har kommit önskemål från dem själva att bygga 

upp case för eleverna som kan användas i pedagogiken. Det kommer genomföras detta läsår, där visionen om 

Good Tech Junior Championship är ett exempel på ett sådant case. 

Yrkeslärare kommer göra trepartssamtal och inhämta underlag för bedömning och förlägga arbetsområden på 

APL tillsammans med genomgång av Schoolsoft för att kunna förlägga arbetsområden och skapa forum och 

pärmar för samverkan mellan kurser inom APL. Genomgång av tankesätt kring att förlägga i relation till APL-

platser och arbetsbelastning. Förläggning av arbetsområden ut på APL kommer ses över. Avsatta 

måndagsmötestider kommer finnas tillhands för detta. EWS kommer också att vara en del av rapporteringen 

för APL tillsammans med att gymnasiearbetet integreras i APL för EE-programmet. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Fokus framöver för skolans utvecklingsarbete finns beskrivet i vår lokala arbetsplan för läsåret 2022–2023, 

vilket sammanfattningsvis stipulerar följande målsättningar inom respektive kategori. 

 

Undervisning 

1. Att den upplevda nöjdheten med undervisningen ska öka i NKI under VT23 till 85 % svarande skala 7–10. 

2. Att alla klasser ska ha minst ett ämnesövergripande arbete. 

3. Att den centrala satsningen inom NTI på Matematik- och programmeringsdidaktik ska genomsyra utvecklad 

undervisning i alla klasser och kopplas mot det ämnesövergripande arbetet samt med infärgning här 

beträffande grön teknologi med kunskapsinhämtning och teknikapplicering.  

4. Att alla kurser ska vara planerade i Google Classroom, att de delas med rektor och specialpedagog och att 

bedömningstillfällen harmonierar med lokala överenskommelser frekvenser och förståelse extra anpassningar 

utifrån EHT och klasskonferenser. Detta utifrån ett kvartalsperspektiv som harmonierar med begreppet flow 

och att alla kringfunktioner och processer understödjer lektionen. 

5. Utveckling av det gemensamma prov- och inlämningsschemat för att säkerställa hållbar arbetsbelastning för 

elever i relation till flow. 

6. Att säkerställa ännu mer likvärdighet mellan nationella provresultat och kursbetyg parat med utvecklad 

förståelse för betyg och bedömning utifrån ny lagstiftning samt allmänna rekommendationer. Detta kommer 

gynnas av utveckling med kollegialt lärande beträffande vetenskapligt skrivande som genomsyrar alla processer 

och vägleds mot gymnasiearbeten i slutändan. Till detta tillkommer även ytterligare kollegialt lärande med 

ämneskollegor inom region norr och även totalt inom NTI parat med reflektionsmodeller för lärare i sin 

yrkesutövning baserad på flowbegreppet med tillhörande vetenskap och beprövad erfarenhet i 

bedömningsprocesser och planeringsförfarande av moment inom olika ämnen och förväntan utfall. 

7. Att stärka samverkan mellan alla program och lärande samt synbarhet i alla processer. Att inom ramen för 

detta utveckla Makerspace/VR/AR/MR-pedagogik utifrån många kursers centrala innehåll så att verktyget 

används på ett relevant sätt för att stärka lärandet. Att visa lektioner digitalt i allt. 

8. Att alla kurser där en certifiering är till gagn för eleverna och i fas med marknadens behov så ska 

målmedveten planering av certifieringar finnas i kursplanering och även utföras med åtanke största möjliga 

certifieringsutfall för eleverna. 

 

Närvaro 

1. 93% total närvaro bland samtliga elever 

2. Att det delegerade ansvaret för att utreda frånvaro hanteras av mentor, men där det finns ett kollegialt 
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intresse att uppmärksamma problematisk frånvaro, vilket har utvecklats över tid med ansvarstagande. 

Fortsättning på bra administration Schoolsoft så att alla grupper kan närvarosättas i systemet och att inga 

extragrupper förvränger statistik samt att alla följer AcadeMedias riktlinjer för närvarohantering. I detta ingår 

även att se över så att den garanterade undervisningstiden följs i sin helhet. 

3. Utveckla vikariepoolen ytterligare lokalt så att så få lektionspass som möjligt blir inställda eller inte har 

personal tillgängliga under hela lektionspasset. 

 

Utveckling av extra anpassningar och åtgärdsprogram 

1. Att genomlysa EWS minst en gång i månaden utöver de centralt faststämda.  

2. Att det specialpedagogiska innehållet i boken Skolkompassen ska vara bekanta för alla lärare beträffande 

extra anpassningar och ett aktivt kollegialt lärande om detta på lärteamstillfällen och hur denna modell hör 

ihop med flow-modellen med beröringspunkter vetenskap och beprövad erfarenhet. 

3. Att studietekniska frågor även ska belysas i samband med förståelse för extra anpassningar och att varje 

extra anpassning har ett träningsperspektiv utifrån ovan nämnda litteratur. 

4. Målsättning att halvera antalet åtgärdsprogram med grundinställningen att förstärka effekten av extra 

anpassningar ytterligare och kollegialt lärande om framgångsrika extra anpassningar för eleverna och 

utveckling av den egna klassrumspraktiken som lärare. Perspektiv att alla processer, personal och funktioner 

ska understödja varje enskild lektions kvalitet samt momentkvalitet för flow. 

 

Utveckling av en proaktiv elevhälsa 

1. Att stärka kartläggning av känsla av sammanhang som utgångspunkt inför främjande av hälsosamma vanor 

och diskussioner om detta. Mentorskapet har en tydlig koppling i detta beträffande hälsoarbetet. Att utveckla 

känsla av sammanhang i relation till flow, där beröringspunkter är stora där samt att arbeta aktivt för språkbruk 

och beteende Internet-forum samt egna kommunikationsverktyg. 

2. Att stärka samarbetet med lokala aktörer för elevers trygghet och hälsa. Detta kan innefatta 

Ungdomspolisen, kommunalt aktivitetsansvar, ungdomsgruppen och andra aktörer. 

 

 

  



40 

 

OM NTI GYMNASIET  

Huvudman för NTI Gymnasiet Sundsvall är NTI Gymnasiet Macro AB, som är en del av AcadeMedia.  

NTI Gymnasiet Sundsvall är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som huvudsakligen 

bedriver gymnasieutbildningar inom teknik, naturvetenskap, IT, design, handel och ekonomi. 

NTI Gymnasiet hade läsåret 2021/2022 29 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Under 

läsåret 2021/2022 var det drygt 7000 elever som studerade på våra skolor.  

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  

 

Om NTI Gymnasiet Sundsvall  

Utbildningar och elever 

Program Inriktning Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 
3 

Antal elever åk 4 

EE-programmet Dator- och 
informationsteknik 

32 30 25  

TE-programmet Information- och 
medieteknik samt 

Teknik Design 

51 29 36  

ES-programmet Estetik och Media 15 10 14  

Gymnasieingenjör Mjukvarudesign 98 69 75 6 

Totalt* 248     

*Antal elever oktober 2022 

 

Personal 

Personalstyrkan består av ca 20 lärare med olika tjänstgöringsgrad och är en heterogen målgrupp som 

symboliserar vår arbetsplats. Vi har rektor, biträdande rektor med administration och APL-ansvar om 100 %, 

kurator och huvudmentor om 100%, 3 förstelärare, 60 % skolsköterska, vaktmästeri- och servicetekniker om 50 

%, 3 elevassistenter och 2 specialpedagoger om 100 % vardera som även är huvudmentorer och koordinatorer 

för elevassistenter och tilläggsbelopp. 

 

Organisation 

Ledningsgruppen består av rektor, biträdande rektor, förstelärare och specialpedagoger som arbetar för 

skolans drift- och utveckling. Drift- och utveckling görs även av olika arbetslag för de tre programmen och en 
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nyinstiftat arbetslag kring gymnasieingenjörerna som drivs av rektor. Vi har olika utvecklingsansvariga för 

Makerspace, de olika programmen och olika system som har vuxit fram över tid så all personal är delaktig både 

i drift och utveckling med olika tydliga rollfördelningar samt axlande av dessa roller över tid. 

 

Lokaler 

Vi har hela byggnaden på Kyrkogatan 21 i hörnet på stora torget Sundsvall. Därför har vi datorsal, Makerspace, 

Greenscreen, bildsal, kemisal, matsal, AR/VR, Skolbibliotek våning 4, uppehållsrum alla våningsplan för elever 

samt servicetekniker, förrådsytor, grupprum och annat. Vi har catering mat och idrotten bedrivs i separata 

lokaler på Universitetsallén 13 i Sundsvall. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
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BILAGA 2 - NTI GYMNASIETS TRE STRATEGIER FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE  

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska 

kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är 

grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och 

skolnivå. 

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. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef. 

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 elevavstämning (EWS), samt 

olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies, 

forskningscirklar mm. 

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor 

till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt 

fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara 

framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen: 

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd 

● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, 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.  

Du kan läsa mer om NTI Gymnasiets strategier för att alla ska lyckas och vårt systematiska kvalitetsarbete på 

www.ntigonline.se 

http://www.ntigonline.se/
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER 

Undervisning 

 

Trygghet 

 

Upplevd kvalitet 
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