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REKTOR HAR ORDET 

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är en liten skola med stora ambitioner! Vi är en skola där eleverna idag 

upplever en hög grad av trygghet och vi vill framöver vara det självklara valet av en skola förknippad med hög 

kvalitet på undervisningen och relationellt ledarskap i varje klassrum. Under det gångna läsåret - 2021/2022 - 

har flera steg på vägen till att nå detta tagits. Med avstamp i en kvalitetsgenomlysning av skolan, som 

genomfördes av NTI-gymnasiets kvalitetsavdelning under höstterminen, har arbetet med de identifierade 

utvecklingsområdena satts igång. Utvecklingsområdena var det systematiska arbetet (med fokus på elevhälsans 

roll) med extra anpassningar och särskilt stöd samt styrning och utveckling av verksamheten (med fokus på 

uppföljning av resultat och resursfördelning). Skolan har sedan januari 2022 ett nytt ledningsteam och fokus för 

arbetet under våren har varit ökad måluppfyllelse, särskilt kring matematik som varit det ämne som störst 

andel elever inte nått målen i. Under våren arbetades det i elevhälsan fram en tydlig rutin för arbetet med 

särskilt stöd och tillsammans med lärarna följde skolledningen upp elevernas resultat regelbundet. Arbetet 

med att utveckla organisationen är i sin uppstart och med en ny organisation på plats inför läsåret 2022/2023 

fortsätter arbetet med att utveckla skolans undervisning för att förbättra elevernas resultat. 

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm har under läsåret utvecklat formerna för fjärrundervisning inom moderna 

språk för att kunna erbjuda fler elever inom NTI moderna språk. Detta arbete har varit under uppstart och 

kommer att vidareutvecklas under kommande läsår med fokus på utveckling av undervisningens kvalitet och 

feedback till alla elever som läser via fjärrundervisning. 

På skolan går 33% flickor och 67% pojkar under läsåret 2021/2022. På Teknikprogrammet är fördelningen 13% 

flickor och 87% pojkar, på Naturvetenskapsprogrammet är fördelningen 46% flickor och 54% pojkar. 

Vår utmaning inför nästa läsår blir att vidare implementera NTI Gymnasiets gemensamma kvalitetsarbete på 

skolan och att personalen tillsammans utvecklar gemensamma strategier för ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Skolledning, lärare och elevhälsa behöver arbeta systematiskt med kvaliteten där vi gemensamt analyserar vår 

undervisning och våra resultat och tar fram strategier för hur vi ska arbeta vidare så att så att alla elever når 

godkända betyg och når så långt som möjligt. Vi behöver även vidare analysera flickors trivsel och resultat på 

skolan samt ta fram en strategi för rekrytering av flickor med intresse för naturvetenskap och teknik, för 

jämnare könsfördelning på skolan. Under läsåret 2022/2023 kommer skolan att satsa på att utveckla arbetet 

kring Green Tech. 

 

Marie Stoltz 

Rektor  
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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.  
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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. 

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 

Nedan redovisas och kommenteras resultaten från läsåret 2021/2022 i form av betygsstatistik och 

examensgrad. 

Avgångselever 

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM 

 

 

Andelen elever som når examen på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm har ökat något sedan föregående år 

men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Läsåret 2020/2021 låg riksgenomsnittet för 

Naturvetenskapsprogrammet på 93,4% och för Teknikprogrammet på 90,9%. För NTI Vetenskapsgymnasiet 

Stockholm låg examensgraden läsåret 2021/2022 totalt på 74%, med en minskning på 

Naturvetenskapsprogrammet och en höjning på Teknikprogrammet från föregående år. 
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Uppdelat på kön ser vi att examensgraden sjunkit på naturvetenskapsprogrammet för både flickor och pojkar, 

mest för flickorna, medan den ökat rejält för pojkarna på teknikprogrammet mot föregående år. 

 

ANDEL MED GYMNASIEINTYG INTRODUKTIONSPROGRAM 

 

 

Två elever har varit inskrivna på introduktionsprogram på skolan och har nu avslutat sina studier. 

 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever har ökat på totalen från 12,6 till 13,1 sedan föregående 

läsår. Vi ser en minskning av den genomsnittliga betygspoängen för flickorna på Naturvetenskapsprogrammet 

och en ökning för pojkarna på båda programmen samt för flickorna på Teknikprogrammet (det gick dock endast 

fyra flickor på teknikprogrammet läsåret 2021/2022 så resultaten är svåra att jämföra med föregående år då 

två flickor gick programmet). Den genomsnittliga betygspoängen för våra elever på 

Naturvetenskapsprogrammet var 13,3 och för Teknikprogrammet 12,9, vilket fortfarande är under 

riksgenomsnittet. Riksgenomsnittet läsåret innan, 2020/2021, för elever med examen eller studiebevis var 16 

för  Naturvetenskapsprogrammet och 14,6 för Teknikprogrammet.  

Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 

 

När det kommer till betygsfördelning för samtliga elever på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm  läsåret 

2021/2022 når 88% ett godkänt betyg eller högre (föregående läsår 83%). 47% når de högre betygen A-C, vilket 

kan ses som att de når så långt som möjligt (vilket var samma som föregående läsår). 
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Läsåret 2021/2022 har pojkar och flickor närmat sig varandra när det gäller att få de höga betygen (A-C) 47% av 

flickorna och 46% av pojkarna får betygen A-C, det innebär en minskning för flickorna från 55% föregående 

läsår och en liten höjning för pojkarna från 45%.  Flickornas andel icke-godkända betyg (F) har ökat från 14% till 

16% och pojkarnas minskat från 17% till 10%.  
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För samtliga elever ser vi att andelen F minskat sedan föregående år men att det är en något lägre andel av de 

två högsta betygen A-B. På skolan som helhet ser vi att flickornas resultat försämrats jämfört med föregående 

läsår medan pojkarnas resultat förbättrats. Andelen F har minskat på både Naturvetenskapsprogrammet och 

Teknikprogrammet sedan föregående läsår. Pojkarnas resultat på Teknikprogrammet är de som förbättrats 

mest.  

 

 

Matematikkurserna är de kurser vi ser att flest elever har sina icke-godkända betyg. Observera att Matematik 

2B ej ges på skolan utan är ett betyg som en elev haft med sig från en tidigare utbildning. Vi ser på skolan att en 

större andel elever än föregående läsår inte når godkänt betyg i Matematik 1c, i år 9% mot föregående läsårs 

6%. Andelen som uppnår betygen A-C har även minskat från 48% till 45%. När det gäller den följande kursen 

Matematik 2c ser vi dock en avsevärd förbättring mot föregående läsår där 9% inte når godkända betyg detta 

läsår mot 24% föregående läsår. Vi ser även en ökning från 31% till 36% i andelen som nått de högre betygen A-

C. I Matematik 3c har resultaten förbättrats mot föregående läsår, både vad gäller andelen som klarat 

godkända betyg och nått de högre betygen. Läsåret 2020/2021 hade 35% ej godkända betyg i matematik 3c 

mot 22% detta läsår. Andelen som nådde de högre betygen A-C ökade från 16% till 25%. Vi ser fortsatt att 

Matematik 3c är den kurs som många elever upplever utmanande. I både Matematik 4 och 5 ser vi att andelen 

icke-godkända betyg ökat detta läsår mot tidigare läsår. De elever som läsåret 20/21 inte nådde målen för 

Matematik 3c fortsätter att ha utmaningar under detta läsår med de högre matematikkurserna. För Matematik 

4 är det en ökning i icke godkända betyg från 14% till 32% och i Matematik 5 från 3% till 23%. I Matematik 4 

sker en liten ökning i de högre betygen A-C från 29% till 30% men där fler når de högre betygen A och B. I 

Matematik 5 sker dock en minskning i andelen höga betyg A-C från 44% till 32%. I Matematik specialisering, 

som är en valbar kurs, ser vi förbättrade resultat detta läsår både vad gäller andelen godkända betyg (en 

minskning av icke godkända betyg från 13% till 10%) och andelen höga betyg A-C (från 43% till 60%). 
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Ser vi på matematikresultaten per kurs fördelat på kön för hela skolan ser man för kursen Matematik 1c att 

flickorna har större andel icke godkända resultat mot föregående år, en ökning från 8% till 19%, medan 

pojkarna har en liten minskning från 6% till 5%. De högre betygen A-C ligger kvar på ungefär samma nivå som 

tidigare år, 39% för flickor båda läsåren och 52% respektive 51% för pojkar. Pojkar har således bättre resultat i 

matematik 1c. I Matematik 2c ser vi en minskning av icke godkända betyg för flickor från 32% till 11% och för 

pojkar från 20% till 8%. För de högre betygen A-C ser vi att pojkarna ligger kvar på samma nivå, 37%, medan 

flickornas resultat förbättrats från 21% till 32%. Flickornas resultat har förbättrats avsevärt i Matematik 2c men 

könsskillnaderna består vad gäller resultaten och behöver vidare analyseras i matematiklärargruppen. I 

Matematik 3c andelen icke godkända betyg ökat för flickorna, från 30% till 32%, och minskat för pojkarna, från 

38% till 18%. Även vad gäller de högre betygen A-C får pojkarna bättre resultat, en ökning från 14% till 28%, 

medan flickornas resultat försämras, från 24% till 16%. I Matematik 4 försämras resultaten för båda könen vad 

gäller icke godkända betyg, för flickor en ökning från 25% till 37% och för pojkar från 0% till 29%. Däremot 

förbättras för båda könen andelen högre betyg A-C, för flickor från 0% till 20% och pojkar från 0% till 12%. I 

Matematik 5  har andelen icke godkända betyg ökat för flickor från 0% till 22% och för pojkar från 5% till 23%. 

Här ser vi en större försämring för pojkar då även deras högre betyg A-C försämrats från föregående år från 

46% till 30%, för flickor är det en minskning från 38% till 35%. I matematik specialisering har flickorna förbättrat 

resultaten, alla klarar godkända betyg och 50% har betygen A-C mot 43% föregående läsår. Pojkarna har en 

liten minskning av andelen som inte når godkända betyg från 18% till 17% och har en förbättring av andelen 

höga betyg A-C från 42% till 66%.  

 

 



12 

 

I Engelska 5 ser vi en förbättring av resultaten sett på hela skolan mot föregående år. Andelen som ej nått 

godkända betyg har minskat från 17% föregående läsår till 3% detta läsår. Andelen som nått höga betyg A-C har 

ökat från 69% till 73%. I Engelska 6 ser vi en liten ökning i andelen som inte når godkända betyg, från 10% till 

12% medan andelen som nått höga betyg A-C har ökat från 57% till 65%. För Engelska 7, som är en valbar kurs, 

har andelen som ej nått godkända betyg ökat från 24% till 28% samtidigt som de högre resultaten, betygen A-C 

förbättrats med en ökning från 44% till 50%. 

 

I Engelska 5 har både flickor och pojkars resultat förbättrats från föregående år. Andelen som ej nått godkända 

betyg har för flickor minskat från 19% till 3% och för pojkar från 16% till 3%. Andelen som når de högre betygen 

A-C har även förbättrats, för flickor från 63% till 70% och för pojkar från 71% till 74%. I Engelska 6 har flickornas 

resultat försämrats och pojkarnas förbättrats mot föregående år. Andelen icke godkända betyg har ökat för 

flickorna från 3% till 22% och minskat för pojkarna från 14% till 8%. När det gäller de högre betygen A-C har 

flickornas andel sjunkit från 59% till 53% och för pojkarna ökat från 55% till 71%. I kursen Engelska 7 har 

andelen icke godkända betyg ökat för flickor från 0% till 30% samtidigt som flickornas högre resultat, betygen 

A-C, ökat från 43% till 52%. För pojkarna ligger andelen icke godkända på ungefär samma nivå som förra året, 

28% mot föregående 27%. Pojkarnas högre resultat, betygen A-C, ökade från 43% till 51%. 

 

 

Vid jämförelse av resultat mellan läsåren i Svenska som andraspråk får vi komma ihåg att andelen elever  som 

läser svenska som andraspråk kan variera kraftigt mellan olika läsår, vilket är en delförklaring till att resultat 

ändras kraftigt från år till år. I Svenska 1 har andelen icke godkända betyg minskat från 22% till 4% över hela 
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skolan medan andelen högre resultat, betygen A-C, minskat från 66% till 49%. I Svenska som andraspråk 1 ser vi 

en försämring både i andelen icke godkända betyg som ökar från 9% till 15% och andelen höga betyg A-C som 

minskar från 69% till 53%. I Svenska 2  har andelen icke godkända betyg minskat från 14% till 8% och andelen 

högre resultat, betygen A-C, minskat från 54% till 52%. I Svenska som andraspråk 2 ser vi en ungefär samma 

resultat som föregående år, en liten ökning av icke godkända betyg från 11% till 12% och en liten försämring av 

andelen högre resultat, betygen A-C, från 57% till 56%. I Svenska 3 ser vi att andelen icke godkända betyg 

minskat från 18% till 10% och andelen högre resultat, betygen A-C, ligger kvar på ungefär samma 46% 

föregående år och 45% detta år. I svenska som andraspråk 3 har den största förbättringen skett mot 

föregående läsår där andelen icke godkända betyg minskat från 33% till 6% och andelen högre resultat, 

betygen A-C, ökat från 41% till 59%. 

 

I Svenska 1 har andelen icke godkända betyg för både flickor och pojkar minskat sedan föregående läsår, flickor 

från 16% till 0% och pojkar från 25% till 5%. De högre resultaten, betygen A-C, har minskat för flickor från 79% 

till 65% och för pojkar från 62% till 43%.  I svenska som andraspråk 1 har flickornas resultat drastiskt försämrats 

med en andel icke godkända betyg som ökat från 11% till 27% och andelen högre betyg A-C som minskat från 

88% till 45%. För pojkarna har resultaten förbättrats, andelen med icke godkända betyg har minskat från 8% till 

7% och andelen andelen högre betyg A-C har ökat från 54% till 60%. I Svenska 2 har flickornas resultat 

förbättrats, andelen icke godkända betyg har minskat från 10% till 0% och andelen högre betyg A-C har ökat 

från 67% till 82%. För pojkar har andelen icke godkända betyg minskat från 17% till 10% medan andelen högre 

betyg A-C minskat från 48% till 42%. I Svenska som andraspråk 2 har andelen icke godkända betyg minskat 

något för flickor från 9% till 8% samtidigt som deras högre resultat, betygen A-C, sjunkit från 82% till 67% För 

pojkar har andelen icke godkända betyg ökat från 12% till 15% samtidigt som deras högre resultat, betygen A-C, 

ökat från 41% till 46%. I Svenska 3 har andelen som ej fått godkända betyg minskat för bägge könen, för flickor 

från 17% till 9% och för pojkar från 18% till 11%. Andelen deras högre resultat, betygen A-C, har sjunkit för 

båda grupperna, för flickor från 84% till 64% och pojkar från 41% till 36%. I Svenska som andraspråk 3 har 

andelen icke godkända betyg bland flickorna ökat från 0% till 14% men minskat drastiskt för pojkarna från 57% 

till 0%. De högre resultaten, betygen A-C, har minskat för flickorna  från 60% till 50% medan de ökat för 

pojkarna från 29% till 67%. Även om andelen elever som läser svenska respektive svenska som andraspråk 

varierar kraftigt från år till år behöver skolan fortsätta arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och 
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betygsättning och se hur resultaten förändras inom ämnet över tid. Detta arbete kommer även att kopplas till 

analys av årets nationella provresultat, se nedan. 

 

När det kommer till avgångselevernas gymnasiearbete ser vi en positiv utveckling både på 

Naturvetenskapsprogrammet, där 96% av eleverna klarade gymnasiearbetet, och Teknikprogrammet, där 97% 

av eleverna klarade gymnasiearbetet. Riksgenomsnittet var året innan, 2020/2021, 98,2% för 

Naturvetenskapsprogrammet och 97,1% för Teknikprogrammet. Här har skolan närmat sig riksgenomsnittet. 

 

RESULTAT NATIONELLA PROV 

Resultaten i Nationella Prov inom ämnet Matematik läsåret 2021/2022: 
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Resultaten på Nationella Provet i Matematik visar att andelen som inte klarar proven är högre för de högre 

matematikkurserna. För Matematik 4 har skolan två spår - ett snabbare spår där man läser matematik 4 på en 

termin för att sedan fortsätta med Matematik 5 och ett spår där man läser Matematik 4 över två terminer. 

Diagrammet visar de som läser över två terminer. För Matematik 4 är det våren 2022 en mycket stor andel som 

inte klarar nationella proven. För matematik 2c och 3c ser vi att en högre andel pojkar än flickor klarar de 

nationella proven. 

I ämnet Engelska ser resultaten ut så här: 
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Endast 1% av eleverna som skrev klarar inte de nationella proven i engelska 6. 

I ämnena svenska och svenska som andraspråk ser resultaten för läsåret 2021/2022 ut så här: 

 

 

Majoriteten av eleverna klarar nationella provet i Svenska 1, 12% når inte godkänt betyg på nationella provet 

på provet i svenska 3. 
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I matematik ser vi en överenstämmelse på 79% mellan resultat på nationella betyg och kursbetyg för 

Matematik 2c och 3c. 20% respektive 21% fick ett högre betyg än NP-resultatet. Riksgenomsnittet för 

vårterminen 2019 var för Matematik 3c 63,3% överenstämmelse och 36,2% som fick högre betyg. Observera 

att Matematik 4 läses på skolan på två olika sätt, antingen över en termin (för de elever som valt att läsa 

Matematik 5 på vårterminen) eller över hela läsåret. Den statistik som visas ovan är endast den grupp som läst 

över hela läsåret då höstens statistik ej kommit med. 

 

I engelska 6 är det 51% som får samma betyg som NP-resultat, 18% får lägre och 32% högre betyg. 

Riksgenomsnittet för vt 2019 var 69,5% lika, 11% lägre och 19,6% högre och vi ser en större avvikelse mellan 

provbetyg och kursbetyg i engelska.  

 

I Svenska 1 ser vi en överensstämmelse på 35% mellan resultat på nationella betyg och kursbetyg och 58% 

över. Riksgenomsnittet är 58,7% lika, och 34,8% över NP-resultat. För Svenska 3 ser vi en överensstämmelse på 

32% mellan resultat på nationella betyg och kursbetyg och 61% över. Riksgenomsnittet är 55.9% lika, och 35,2% 

över NP-resultat. I Svenska som andraspråk 3 ser vi en överensstämmelse på 46% mellan resultat på nationella 

betyg och kursbetyg och 46% över. Riksgenomsnittet är 56,3% lika, och 35,3% över NP-resultat. 
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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 

 

 

I vår årliga elevenkät uppger 91% av eleverna att de känner sig trygga på skolan. En större andel pojkar (95%) 

än flickor (84%) anger detta. Det är en liten minskning i upplevd trygghet för flickorna jämfört med tidigare år 

och en ökning i upplevd trygghet för pojkarna. Både pojkar och flickor är mindre nöjda med studiemiljön 

jämfört med tidigare år, den största skillnaden i flickornas upplevelse. Både pojkar och flickor svarar i lägre grad 

att de tycker att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt, jämfört med tidigare år, men här finns 

stora skillnader i hur flickor upplever det jämfört med pojkar. Pojkarna svarar i högre grad att eleverna 

behandlar varandra bra. Både pojkar och flickor uppger i lägre grad än tidigare att de kan få arbetsro i skolan. 

Både pojkar och flickor uppger även i lägre grad än tidigare att de tycker att personalen på skolan ingriper om 

någon blir illa behandlad. 
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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 

 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

Organisering av undervisning och kollegialt lärande 

Lärarna på skolan är uppdelade i två programarbetslag, ett för Naturvetenskapsprogrammet och ett för 

Teknikprogrammet. Flera lärare undervisar på båda programmen. Undervisningstiden har under läsåret varit 

jämnt fördelat på ämnena med undantag för kursen Idrott och hälsa 1 som varit förlagd på två läsår och haft 

mer undervisningstid. 

Under läsåret 2021/2022 skedde en omorganisation i ledningen på skolan och utifrån den kvalitetsanalys som 

genomförts under hösten beslutades att under vårterminen fokusera på uppföljning av elevernas 

studieresultat, särskilt med fokus på avgångseleverna. Lärarna har både i programarbetslag och i 

ämneskonferenser tillsammans arbetat med uppföljning av resultaten. Under slutet av våren gjordes extra 

satsningar för att hjälpa så många elever som möjligt att nå godkända betyg inom framförallt matematik. I 

arbetsplanen för läsåret 2021/2022 fanns målsättningen att skapa en tydlig struktur för lektionsbesök kopplat 

till förstelärarnas uppdrag, vilket inte genomfördes under hösten. Ingen av skolans båda förstelärare arbetade 

på skolan under våren och vikarierande förstelärare hade tidsbegränsat uppdrag under februari till juni. De fick 

i uppdrag inom två områden: att analysera nuvarande arbete kring bedömning av vilka elever som ska läsa 

svenska eller svenska som andraspråk och ta fram rutiner för hur bedömningarna ska göras framöver samt att 

analysera hur stödundervisning i matematik sett ut under läsåret samt komma med förslag på hur detta skulle 

kunna organiseras framöver. Under vårterminen genomförde rektor lektionsbesök och genomförde samtal 

kring detta med respektive lärare.  

 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Varje termin utvärderar eleverna lärarnas undervisning och fyller i till vilken grad (på en tiogradig skala) de 

håller med om olika påståenden. Påståendena som används är: Läraren gör det tydligt för mig vad som krävs 

för att nå de olika betygsstegen, läraren informerar mig om hur det går för mig i kursen, läraren ger mig 

återkoppling som hjälper mig framåt i kursen, läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra 
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som möjligt för mig, lärarens undervisning gör att jag vill lära mig mer om ämnet, läraren ger mig möjlighet att 

påverka undervisningens upplägg, läraren är bra på att skapa arbetsro, läraren är bra på att ge tydliga 

förklaringar och instruktioner, läraren varierar undervisningen och låter oss arbeta och visa vad vi kan på olika 

sätt. Sammantaget på samtliga frågor höll eleverna till 66% i hög grad (alternativ 7-10) med påståendena med 

en variation mellan frågorna på 60-71% på totalen för hela skolan. Undervisningsenkäten analyseras 

individuellt av respektive lärare och i kollegiet på skolnivå. För kommande läsår kommer frågorna Läraren gör 

det tydligt för mig vad som krävs för att nå de olika betygsstegen (68%),  läraren informerar mig om hur det går 

för mig i kursen (66%), läraren ger mig återkoppling som hjälper mig framåt i kursen (65%) att prioriteras i 

skolans kvalitetsarbete för läsåret 2022/2023 med målsättning att nå 70% på de tre utvalda frågorna samt 71% 

på samtliga frågor sammantaget.  

I den årliga elevenkäten, som genomfördes i januari 2022, höll 73% med om påståendet Jag är nöjd med 

undervisningen på min skola i hög grad (alt 7-10), vilket var en minskning från föregående års 83%. Det fanns 

med som ett mål i den arbetsplan som beslutades i augusti 2021 men de aktiviteter som skulle genomföras 

behöver på nytt lyftas.  

Ett mål i arbetsplanen för läsåret 2021/2022 var att minska andelen F. Vid skolstart i augusti 2021 var andelen F 

12% och vid skolstart 2022 är andelen F 9%. Samtidigt som en liten högre andel nådde examen av 

avgångseleverna så ser vi att elever i åk 1 och 2 inte fått F i lika hög utsträckning som tidigare. Vi ser dock att 

detta är ett område att arbeta vidare med och att det är ett av skolans prioriterade utvecklingsområden. 

I den interngranskning som genomfördes under hösten 2021 så framkom att eleverna skyndsamt gavs stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen av lärarna. Lärarna diskuterar 

regelbundet formerna för extra anpassningar och kommunicerar enskilda elevers behov av extra anpassningar 

genom bland annat programarbetslag. Under våren hölls även elevresultatskonferenser regelbundet för att 

följa upp resultat och se hur elever kunde stöttas vidare för att nå målen. Det har funnits mer generellt riktat 

stöd inom framförallt matematik, svenska och engelska under hela läsåret. Under våren arbetade elevhälsan 

med att utveckla formerna för att skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd. 

I den undervisningsenkät som genomfördes under vårterminen uppgav 60% av eleverna som svarade alternativ 

7-10 på en tiogradig skala att läraren gav dem möjlighet att påverka undervisningens upplägg. Det var en 

ökning från 49% på höstterminen. Målsättningen är att en betydligt högre andel av våra elever upplever att de 

kan vara med och påverka undervsiningen framöver. 

Under läsåret 2021/2022 hade man som ambition att få igång arbetet i de elevföreningar inom olika 

ämnesområden och studentkåren som tidigare varit aktiva (innan pandemin). Under vårterminen började 

arbetet i elevkåren och några av föreningarna komma igång igen men klart är att de kommer att behöva stöd 

från personal på skolan för att få igång arbetet i högre grad.  

Under våren samlades elevrådet, med klassrepresentanter, vid två tillfällen och det bildades även ett råd 

tillsammans med representanter för åk 3, personal och skolledning för att gemensamt planera studenten. 

Arbetet med båda dessa råd planerar vi fortsätta med kommande läsår. 
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I elevenkäten som genomfördes i januari 2022 svarade 65% alt 7-10 på en tiogradig skala på frågan Jag tycker 

att jag kan få arbetsro i skolan, vilket var en minskning från 71% föregående år. Den bilden bekräftas av 

undervisningsenkäten under höst- och vårtermin där 69% i hög grad höll med i påståendet Läraren är bra på 

att skapa arbetsro. En hög andel, 91%, upplever sig trygga på skolan men vi ser ändå att det finns saker att 

arbeta vidare med, som t ex upplevelsen av arbetsro, hur eleverna behandlar varandra och att upplevelsen av 

att personal ingriper om någon blir illa behandlad på skolan. Dessutom finns en viktig fråga att arbeta vidare 

med och det är könsskillnaderna i upplevelsen kring flera av dessa frågor. Flickor uppger en lägre grad av att  

känna sig trygg, uppleva en bra studiemiljön, att elever behandlar bra och att personalen ingriper än vad pojkar 

gör.  

Inför läsåret 2022/2023 ser vi att mentorerna efterfrågar och behöver stöd från bland annat 

kuratorskompetensen inom  EHT att arbeta vidare kring trygghet och studiero, ex kring språkbruk, 

gruppdynamik och studiekultur. 

Slutsatser 

Inför läsåret 2022/2023 kommer skolan att ha en tydligare arbets- respektive utvecklingsorganisation där 

rollerna för de  nya arbetslagsledarna och förstelärarna kommer att vara förtydligade, eftersom vi upplever att 

det funnits otydlighet i organisationen och uppdragen som bidragit till att utvecklingsarbetet inte riktigt tagit 

fart så som det skulle behöva. Till exempel behöver det kollegiala lärandet och delandet av goda exempel, att 

kombinera teori med praktik, få ta mer plats än vad det tidigare gjort på skolan för att kunna utveckla 

undervisningens kvalitet och elevernas möjlighet till inflytande.  Förstelärare kommer i detta att få en viktig roll 

att leda utvecklingsarbetet tillsammans med skolledningen. För arbets- eller driftsorganisationen kommer 

lärarna i högre grad att knytas till ett av programarbetslagen och arbetet med att koppla undervisningen till 

examensmålen kommer att vara ett uppdrag i programarbetslaget för läsåret 2022/2023. I 

arbetsorganisationen kommer det vara viktigt att fortsätta kontinuerligt följa upp elevernas resultat på individ- 

och gruppnivå, så som inletts under vårterminen 2022 samt att arbeta för samsyn och ta ansvar för helheten, t 

ex genom att tydligare koppla undervisningen till examensmålen,  i elevernas utbildning. 

 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Under läsåret 2021/2022 har sambedömning kring Nationella prov genomförts i engelska, svenska och 

matematik tillsammans med lärare från annan NTI-gymnasieskola. Bedömning och betygsättning har även 

diskuterats i ämneslag. Bedömning och betygsättning är ett område som kommer att lyftas ytterligare under 

läsåret 2022/2023 i det kollegiala lärandet. I samband med implementeringen av StudyBee är ambitionen att få 

till en högre grad av samsyn kring planering, bedömning och återkoppling bland lärarna än vad som finns idag. 
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Utvärdering av bedömning och betygsättning 

I slutet av höstterminen 2021  genomfördes en intern kvalitetsgranskning där det framkom att lärarna uttryckte 

önskan om mer strukturerat arbete med sambedömning och planering av undervisningen och under 

utvärderingsdagarna i juni 2022 lyftes även behovet av att arbeta mer likvärdigt. Eleverna upplevde i 

granskningen under hösten att de betyg som sätts är rättvisa och bygger på deras kunskaper men de uttryckte 

att de saknade kunskap om hur betygsättningen går till och ibland har svårt att se hur olika arbetsområden 

hänger ihop med de betyg som läraren ger. Under våren genomfördes sambedömning med andra skolor för 

Nationella Proven men behovet att arbeta mer likvärdigt består.  

På skolan används Google Classroom och Schoolsoft för att kommunicera resultat och ge feedback till elever 

och synliggöra kunskapsresultat för vårdnadshavare. Det genomförs även utvecklingssamtal varje termin, där 

vårdnadshavare till omyndiga elever alltid bjuds in.  Det har dock på skolan saknats en likvärdighet kring hur 

planering, resultat och feedback ska se ut, dvs en gemensam linje,  och eleverna upplever därför inte alltid att 

det blir så tydligt. Det framkommer bland annat i den undervisningsenkät som genomförs en gång per termin 

och där eleverna på frågorna Läraren gör det tydligt för mig vad som krävs för att nå de olika betygsstegen 

(68%),  läraren informerar mig om hur det går för mig i kursen (66%), läraren ger mig återkoppling som hjälper 

mig framåt i kursen (65%) håller med påståendena till 65-68%. Det finns ett utvecklingsarbete att göra inom 

området. 

Vi har på skolan avvikelser från nationella provbetyg och kursbetyg som är större än riksgenomsnittet inom 

svenska och engelska. På skolan finns fortsatt behov av att diskutera avvikelser mellan Nationella provbetyg 

och kursbetyg samt utveckla det kollegiala lärandet kring bedömning. Under utvärderingsdagarna i juni 2022 

följde lärarna upp resultaten tillsammans med skolledningen. En fråga som särskilt diskuterades var 

avvikelserna mellan NP och kursbetyg, där vi har större avvikelse både inom engelska och svenska än 

riksgenomsnittet. En orsak som lyfts är att elever som är i behov av extra anpassningar, som exempelvis 

uppdelade och avgränsade uppgifter och förtydligade instruktioner, och klarar målen med hjälp av det stödet 

inte presterar lika bra under ett provtillfälle. Elever som klarar godkända betyg genom att kunna utveckla sina 

skriftliga svar med muntliga kompletteringar är också en grupp som lärarna lyfter. Under kursen ges längre tid 

och fler möjligheter att visa på kunskaper än vad som ges på ett nationella prov-tillfälle. Det kan vara tänkbara 

delförklaringar men klart är att frågan behöver fortsätta att belysas på skolan, i ett vidare arbete kring betyg 

och bedömning, för att säkerställa likvärdig bedömning både inom skolan och med andra skolor. 

Slutsatser 

Inför läsåret 2022/2023 kommer skolan att ha en tydligare arbets- respektive utvecklingsorganisation där 

rollerna för de  nya arbetslagsledarna och förstelärarna kommer att vara förtydligade, för att få igång 

utvecklingarbetet på skolan ytterligare. 

Vissa förändringar kommer att göras i elevernas poäng- och timplaner utifrån analys av måluppfyllelse för 

eleverna. Till exempel kommer mer undervisningstid att läggas på kursen Matematik 3c, som varit en kurs där 
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många elever fastnat och därmed haft svårt att nå målen i efterföljande kurser. Kursen Idrott och hälsa 

kommer förläggas på ett läsår för att få bättre styrfart i kursen. 

Det kommer att starta en gemensam utvecklingssatsning inom matematik som samtliga matematiklärare på 

skolan kommer att delta i, en motsvarande satsning för programmering kommer en lärare att delta i. Utifrån 

vårterminens analysarbete tas även en ny struktur för stöd till eleverna fram. 

På skolan finns behov av att arbeta kollegialt kring betyg och bedömning för att säkerställa likvärdighet. Inför 

läsåret 2022/2023 planeras kollegialt lärande kring betyg och bedömning och där kommer relationen 

Nationella prov och kursbetyg vara en av utvecklingsområdena, eftersom vi behöver arbeta vidare med 

analyser kring avvikelser mellan NP och kursbetyg inom engelska och svenska. På skolan behöver vi utveckla 

likvärdiga former för planering, bedömning och feedback till eleverna så att detta blir tydligare och är något 

som lärarna själva lyft som viktigt utvecklingsområde. Det framgår  av undervisningsenkäten (se under rubrik 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande) att det finns behov av att vidareutveckla formerna för 

feedback till eleverna, då det finns många elever som inte upplever det tillräckligt tydligt information kring  

framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven.  

Skolan saknar ett strukturerat arbete kring hur undervisningen kopplas till examensmålen för 

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, ett arbete som kommer att startas upp under augusti 

2022 då skolan kommer att fokusera på undervisning kopplat till examensmålen inom ramen för Green Tech.  

Både lärare och skolledning ser ett behov av att utveckla en högre grad av samarbete och planering mellan 

lärare och att ytterligare utveckla en samarbetskultur. Samsynen behöver öka kring betyg och bedömning, 

undervisning kopplad till examensmål och för överblicken över elevens hela studiesituation, t ex 

arbetsbelastning. Det arbetet påbörjas i augusti 2022 i samband med vår lokala implementering av det digitala 

verktyget StudyBee. 

Inför läsåret 2022/2023 ser vi att mentorerna efterfrågar och behöver stöd från EHT att arbeta vidare kring 

trygghet och studiero, ex kring språkbruk, gruppdynamik och studiekultur. Det behövs även ytterligare analyser 

och arbete kring könsskillnader när det kommer till upplevelse av utbildningen, närvaro och studieresultat. 

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Under höstterminen 2021 arbetade en skolsköterska, en specialpedagog och en kurator på skolan. Skolläkare 

och skolpsykolog var anställda centralt hos huvudmannen och där hade skolan del av dessa. Skolsköterskan 

avslutade sedan sin anställning och var under våren timanställd och specialpedagogen var tjänstledig från 

november, vikarie fanns på plats i januari. Elevhälsan har under året träffats en gång per vecka och i huvudsak 

handlat om utredande och åtgärdande arbete.  I den intergranskning som genomfördes under november 

framkom behov av att utveckla elevhälsans arbete, särskilt kring utredning av behov av särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Från januari 2022 omorganiserads elevhälsans arbete och ny skolsköterska och 

specialpedagog rekryterades inför hösten 2022. Samtliga kompetenser - medicinska, psykologiska, psykosociala 
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samt specialpedagogisk kompetens kommer att finnas på plats inför läsåret 2022/2023. En målsättning för 

elevhälsan kommer att vara att i högre grad än tidigare arbeta förebyggande och hälsofrämjande. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Ett av de interngranskade områdena var hur skolan arbetade med extra anpassningar och särskilt stöd, där det 

fanns brister i rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd. I januari omarbetade den nya 

skolledningen tillsammans med elevhälsan rutinerna för detta för att säkerställa att elever i behov av stöd 

upptäcks, att pedagogiska kartläggningar och att utredningar om behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. 

Arbetet har resulterat i att fler utredningar genomförts under våren, att fler åtgärdsprogram upprättats och att 

uppföljning av åtgärdsprogram skett tillsammans med elever och vårdnadshavare. Representanter från 

elevhälsan har även arbetat tätare med mentorer kring enskilda elever och deras vårdnadshavare. De nya 

rutinerna för elevhälsans arbete har tydliggjorts för undervisande lärare. 

Under våren 2022 har arbetet i elevhälsan främst handlat om det åtgärdande arbetet. Ett mål för elevhälsan 

kommande läsår är att arbeta främjande och förebyggande kring bland annat närvaro och kring språkbruk på 

skolan (som var ett område som identifierades i skolans LoV-enkät) 

Ett område som elevhälsan diskuterat mycket under våren är elevernas närvaro. Det finns ett tydligt samband 

mellan hög närvaro och måluppfyllelse och här behöver elevhälsan arbeta vidare med analys av orsaker till 

frånvaro och med uppföljning av frånvaro. Mentorer behöver involveras i detta arbete så att tydligare direkt 

uppföljning kring frånvaro kommer till. Total närvaron på skolan var under läsåret 21/22 77,2% (jämfört med 

84,3% läsåret 2020/2021), där flickors närvaro låg på 75,1% (85,9% läsåret innan) och pojkars närvaro på 78,2% 

(83,7%). Oanmäld frånvaro låg under läsåret 2021/2022 på 5% (mot 7,4% läsåret innan). I början av januari 

2022 slog pandemin till med full kraft på skolan och många elever och personal hade under en period hög 

frånvaro men bortsett från det ser vi att närvaro är ett viktigt område för skolans personal att arbeta vidare 

med. Under våren påbörjade elevhälsan tillsammans med mentorer arbetet med frånvarokartläggningar. På 

kursnivå ser man att högst frånvaro har det varit i idrott (en kurs som haft många lärarbyten under året) och i 

kurser som läses av åk 3-elever, såsom svenska 3 och svenska som andraspråk 3, matematik 4 och 5 samt 

individuella val som naturvetenskaplig specialisering och entreprenörskap. Under läsåret ska arbetet med 

uppföljning av närvaro intensifieras och kommer att vara en del i skolans arbetsplan där målet är höjd 

måluppfyllelse. Skolans närvarofrämjande arbete måste fokusera på frånvaro oavsett orsak och att detta utreds 

i tidigt skede eftersom det blir missad undervisning för eleven även om giltigt skäl finns. 

 

 

 

 

 



25 

 

Slutsatser 

Arbetet med att skapa rutiner för utredande och åtgärdande arbete och uppföljning av elevers behov av stöd 

har påbörjats under vårterminen 2022 men behöver fortsätta under läsåret 2022/2023 i elevhälsan. Elevhälsan 

behöver arbeta för att stötta lärarna i mentorskapet och arbeta för att främja närvaro och goda studiesreultat. 

Elevhälsan, med nya medarbetare på flera av kompetenserna, behöver verka för en samsyn på elevhälsans 

uppdrag och tillsammans tydliggöra målen för elevhälsoarbetet. Elevhälsan behöver ta en tydligare roll i det 

förebyggande och främjande arbetet på skolan, inom alla av elevhälsans kompetenser. En ny elevhälsoplan för 

arbetet ska upprättas. 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

 Skolan har innan pandemin haft ett samarbete med Vetenskapsens Hus, Jernkontoret och Astronomisk 

ungdom. Under hösten var samarbetet, med undantag för Vetenskapsens Hus, fortsatt lagt på is. Även studie- 

och yrkesvägledningen har hållits helt digitalt. Under våren återuppstartades samarbetet med  Astronomisk 

ungdom som kommer till skolan en gång per vecka för att erbjuda läxhjälp och bjuda in till olika aktiviteter. 

Även ett lokalt företag som arbetar med ungdomar och spel bjöds in.  

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

 I elevenkäten som genomfördes i januari 2022 uppgav endast 38% att de i hög grad upplevde att skolan 

samarbetade med företag, högskolor och universitet. Det var en drastiskt minskning från 75% föregående år. 

En delförklaring är att pandemin försvårat samarbeten med personliga möten. Vi ser att de digitala alternativ 

som funnits inte kunnat ersätta detta. 

 

Slutsatser 

I samband med att skolan ska arbeta kring Green Tech ser vi möjligheten att tydligare koppla examensmål men 

även samarbeten med högskolor och företag till detta under kommande läsår. 

Vi har inför kommande läsår sett behovet att komplettera den individuella studie- och yrkesvägledningen med 

fler sätt och tillfällen att visa våra elever olika alternativ - både utbildnings- och yrkesvägar, ex genom att 

anordna en utbildnings-/yrkesdag. Studie- och yrkesvägledning är även ett perspektiv som på skolan behöver 

integreras med undervisningen. 

På skolan går 33% flickor och 67% pojkar under läsåret 2021/2022. På Teknikprogrammet är fördelningen 13% 

flickor och 87% pojkar, på Naturvetenkapsprogrammet är fördelningen 46% flickor och 54% pojkar. Vi ser att 

andelen flickor minskat, från 39% i 2021/2022 års avslutningsklasser till 30% i åk 2 och 29% i åk 1. Ett sätt att 

arbeta för en jämnare könsfördelning på skolan tror vi  är att utveckla samarbetet med högskola och arbetsliv 
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särskilt kring Green Tech så att skolan får en tydligare profilering att arbeta kring framtids- och 

hållbarhetsfrågor. Vi ser möjligheter i detta att även visa elever olika framtidsyrken och förtydliga kopplingen 

till studie- och yrkesvägledning.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Under läsåret 2021/2022 ökade examensgraden på skolan, den genomsnittliga betygspoängen höjdes, det 

sattes färre icke-godkända betyg, fler elever klarade examensarbetet och en högre andel av våra elever kände 

sig trygga på skolan. Det är framsteg vi kommer att fortsätta arbeta för att utveckla vidare och förbättra ännu 

mer. Vi behöver dock arbeta vidare med flickornas resultat och upplevelse av sin skolgång och hur vi kan 

förbättra detta.  

För våra avgångselever ser vi alltså att en högre andel av eleverna på skolan når examen men det finns 

skillnader mellan grupper som kräver vidare analys. Vi ser att det framförallt är flickornas resultat som 

försämrats och särskilt på Naturvetenskapsprogrammet. Det är framförallt pojkarna på Teknikprogrammets 

resultat som förbättrats mest. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat på skolan för våra avgångselever 

men även här ser vi att flickorna på Naturvetenskapsprogrammet backat mest, medan pojkarna på båda 

programmen förbättrat sina resultat mot föregående läsår. 

När vi ser resultaten för samtliga årskurser så ser vi att fler elever når godkända betyg detta läsår (88% når 

minst godkänt betyg eller högre) och det är pojkarna på båda programmen som har förbättrade resultat medan 

andelen F ökar bland flickorna. 

 I matematik ser vi spretiga resultat, en lägre andel än föregående år klarar  godkända betyg i Matematik 1c och 

främst flickornas resultat är sämre samtidigt som en större andel klarar den efterföljande kursen Matematik 2c 

och där har båda könens resultat förbättrats. Förbättringar ser vi även för resultaten i Matematik 3c men 

försämringar i Matematik 4 och 5. För samtliga matematikresultat behövs en fördjupad diskussion bland 

lärarna kring resultatskillnader kopplat till kön och effekter av undervisning. 

I Engelska 5 ser vi en förbättring av resultat med större andel som får godkända betyg och högre betyg både 

bland flickor och pojkar. I Engelskan 6 försämras flickornas resultat och pojkarnas förbättras. I  Engelska 7 har 

andelen icke godkända betyg ökat för flickor samtidigt som flickornas högre resultat också ökade. För pojkarna 

ligger andelen icke godkända på ungefär samma nivå som förra året medan de högre resultaten ökade. Även 

här behövs fördjupade diskussioner bland lärarna kring resultatskillnader kopplat till kön och effekter av 

undervisning. 

I Svenska 1 har andelen icke godkända betyg för både flickor och pojkar minskat sedan föregående läsår,  i 

svenska som andraspråk 1 har flickornas resultat drastiskt försämrats medan det för pojkarna förbättrats.  I 

Svenska 2 har både flickornas och pojkarnas resultat förbättrats. I Svenska som andraspråk 2 har resultaten 

försämrats för flickorna. För pojkar har andelen icke godkända betyg ökat samtidigt som deras högre resultat 

också ökat.I Svenska 3 har andelen som ej fått godkända betyg minskat för bägge könen. I Svenska som 
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andraspråk 3 har andelen icke godkända betyg bland flickorna ökat men minskat drastiskt för pojkarna 

pojkarna. Även om andelen elever som läser svenska respektive svenska som andraspråk varierar från år till år 

behöver skolan fortsätta arbetet med att säkerställa likvärdig bedömning och betygsättning och se hur 

resultaten förändras inom ämnet över tid. Precis som för matematik och engelska behöver diskussionen 

fortsätta bland lärarna kring resultatskillnader kopplat till kön och effekter av undervisning. 

Vi kommer att arbeta med att utveckla elevhälsan, både dess organisation och vad elevhälsans fokus ska vara 

under läsåret. Elevhälsan måste arbeta mer främjande och förebyggande framöver. 

Arbetet med att skapa samsyn och helhet i utbildningen behöver fortsätta. Det behöver finnas en samsyn kring 

planering, undervisning och återkoppling till eleverna. Vi behöver också arbeta för en tydligare koppling till 

examensmålen för programmen. 

Inför läsåret 2022/2023 arbetar vi vidare med att utveckla vår strukturkvalitet (hur vi organiserar arbetet), vår 

processkvalitet (våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör) och vår resultatkvalitet (i vilken utsträckning vi når 

de nationella målen). 
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OM NTI GYMNASIET  

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

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm 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 Vetenskapsgymnasiet Stockholm 

Utbildningar och elever 

Skolan erbjuder två studieförberedande program, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 

och Teknikprogrammet med inriktning Teknikvetenskap. I oktober 2021 hade skolan 294 elever, varav 33% var 

flickor och 67% pojkar. 

 

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

TE-programmet teknikinriktning 59 28 32 

NA-programmet naturvetenkaplig 58 59 56 

IM-program NA  1 1 

Totalt*  117 88 89 

*Antal elever oktober 2021 

Personal 

Under läsåret 2020/2021 hade skolan 19 lärare. Av dem har 17st lärarutbildning (men två ej ännu erhållit 

legitimation). På skolan arbetar en kurator, en specialpedagog och en administratör. Skolsköterskan var under 

våren timanställd. Skolledning består av rektor och biträdande rektor. 

Organisation 

Under läsåret 2020/2021 rekryterades ny biträdande rektor i augusti och ny rektor i januari. Skolan har en 

arbetsorganisation (drift) som består av arbetslagsledare och lärare i programarbetslag, ett för 

teknikprogrammet och ett för naturvetenskapsprogrammet. Skolan har en utvecklingsorganisation där 

förstelärare ska leda kollegialt lärande under tid som avsatts varje vecka. Organisationen kommer inför läsåret 

2022/2023 förtydligas ytterligare och arbetslagsledaruppdrag och försteläraruppdrag är roller som kommer att 

ha en tydligare uppdragsbeskrivning. 
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Lokaler 

Skolan ligger centralt i Stockholm vid Fridhemsplan, nära kommunikationer. Det gör att många elever pendlar 

till skolan, det är inte många som bor i närområdet. I skolan finns lektionssalar och laborationssalar samt ett 

Makerspace. Inför läsåret 2022/2023 kommer skolan att inreda ett nytt Bibliotek och få ytterligare två 

lektionssalar. Skolan saknar matsal och erbjuder därför matkort till eleverna. Idrotten bedrivs idag på 

Stadshagens IP, Konradbergshallen och SATS Fridhemsplan. Det efterfrågas fler utrymmen för enskilda studier 

av eleverna. 
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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 

 

 

 


