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Våra fem kvalitetsmått

Vårt kvalitetsarbete utgår från fem kvalitetsmått som vi återkommer till löpande under
hela skolåret. Vi säkerställer kvaliteten inom dessa fem områden i varje klass och för
skolan som helhet. Där det uppkommer avvikelser sätter vi tillsammans med elever och
lärare en handlingsplan för att utveckla området inför kommande mätning. Med
denna kvalitetsmodell säkerställer vi en hög kvalitet i samtliga av skolans perspektiv
genom att vi snabbt kan uppmärksamma och åtgärda parametrar som inte svarar upp
mot våra höga kvalitetskrav.

1.Kunskapsresultat

För att skapa särskilt goda förutsättningar att nå högre betyg genomför vi varje läsår två
betygsprognoser innan den faktiska betygssättningen. Prognoserna ger eleverna en
tydlig bild i hur de presterar, relaterat till de kunskapskrav respektive kurs behandlat.
Prognosen sker summativt utifrån betygsstegen (F-A). Skolans målsättning är att fler än
75% av samtliga kursbetyg skall vara inom betygsnivåerna A-B-C.

2. Lärofrämjandemål

Lärofrämjandemålen handlar om att skapa så goda förutsättningar till lärande som
möjligt. Målen är underliggande kunskapsresultaten och genom att följa lärofrämjandemålen under läsåret kan vi säkerställa att förutsättningarna för att nå höga kunskapsresultat är så goda som möjligt. Lärofrämjandemålen berör sex centrala områden:
Grundstrukturer för lärande, studieteknik, pedagogik / didaktik, ordning och studiero,
tydlighet i lärarnas bedömning samt material och läromedel.

3. Upplevd kvalitet

Upplevd kvalitet svarar för hur väl förväntningarna på skolan motsvarar upplevelsen av
skolan. Vi mäter inom området också rekommendationsgrad. Att uppge att man kan
rekommendera sin utbildning är ett sammanvägt mått, då viljan att rekommendera
kräver en mycket hög nöjdhet över hur verksamheten motsvarar de förväntningar man
har.

4. Läroplansmål

Läroplansmålen handlar om hur väl undervisningen svarar upp mot läroplanens krav
gällande planering, genomförande och bedömning. Via läroplansmålen kan vi säkerställa
en likvärdighet i hur undervisningen bedrivs i samtliga av skolans kurser.

5. Värdegrund och likabehandling

Utifrån skolans plan mot kränkande behandling genomför vi en enkät där vi säkerställer
trygghet och likabehandling på skolan. Vi arbetar förebyggande, främjande och kraftfullt
åtgärdande vid de tillfällen kränkningar sker. Vårt främjande och förebyggande arbete
utgår från de resultat som inkommer vid mätpunkten.

Kvalitetsåret 2019-2020

Det har varit ett annorlunda första läsår för skolan i
och med att Coronapandemin gav till följd att undervisningen mellan mars och juni skedde via distans.
Skolan, lärarna och eleverna hanterade denna omställning bra men inte utan konsekvenser för kunskapsresultaten. Sett till den data vi har är vår bedömning att
kunskapsresultaten i genomsnitt påverkats negativt
i en omfattning om minus 5-7%. Detta motsvarar en
försämring mellan 1-1,4 GBP (genomsnittlig betygspoäng) per klass. Detta är som mest synligt i matematik
vilket också framgår i denna kvalitetsrapport.
Bedömningsprocessen har varit rättsäker och utgått
från de nationella kunskapskrav som gäller för
kurserna. Någon hänsyn till pandemin har inte
tagits när det gäller själva betygssättningen.
Under året har Skolinspektionen gjort en fullständig
kvalitetsgranskning på skolan, vilken skedde i mars
månad. Det kvalitetsarbete vi genomför fick med
beröm godkänt. Kvalitetsarbete handlar om hur vi
hanterar de olika resultatområden vi arbetar med
under året, samt hur vi åtgärdar avvikelser.
De områden som kommit till vår kännedom som
avvikande under läsåret har vi skyndsamt hanterat.
Åtgärder har innefattat ombyggnationer, justering av
skolmat samt omställningar i lärargruppen.

Peter Heddelin
Rektor

Kunskapsresultat

Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
Årkurser: 1
Antal elever: 168
Fördelning pojkar / flickor
Skola total: 52% pojkar, 48% flickor
Ekonomiprogrammet: 62% pojkar, 38% flickor
Samhällsvetenskapsprogrammet: 39% pojkar, 61% flickor
Naturvetenskapsprogrammet: 29% pojkar, 71% flickor
Teknikprogrammet: 79% pojkar, 21% flickor

Skolan har vid läsårsslut satt 1397 kursbetyg i årskurs 1. 70,7% av betygen ligger
inom betygsintervallet A-C, vilket är skolans målområde. Andelen betyg E och D
härhör i majoritet till kursen Matematik 1b, här återfinns också den största
andelen av betygen F även om dessa är mycket få till antalet (1,65%). Skolans
starkaste ämne är Engelska vilket är det ämne där flest elever når betyget A.
Vi kan inte konstatera några avvikande resultat mellan pojkar och flickor.
Riksnitten i jämförelser per program och kurser är hämtade ur Skolverkets
nationella statistik från 2019.

Effekter av fjärrundervisning

Fler än hälften av betygen i årets kurser har varit B eller C (55,3%), vilket gör
dessa kunskapsnivåer till de vanligaste. Sett till antal B och D, vilka är de mellanliggande betygsnivåerna är summan av dessa 45,0%. Det är en ovanligt hög
andel betyg där delar av kunskapskrav saknas för att kunna nå en högre betygsnivå (A eller C). Vid analys av kunskapsresultaten uppger samtliga lärare att
Coronapandemin påverkat möjligheterna till att säkerställa att samtliga
kunskapskrav på det överliggande steget strukturerat möjliggjorts för varje
enskild elev. Det personliga ansvarstagandet hos eleven har under pandemin
spelat en betydande roll, då lärarna funnits på distans.

Matematik NA19

En synlig effekt av fjärrundervisningen går att
återfinna inom matematik i klassen NA19, naturvetenskapsprogrammet. Klassen läste matematik
1c mellan augusti och december där de genomförde det nationella provet. Klassen läste sedan
matematik 2c mellan januari till juni där tre månader var via fjärrundervisning. Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) jämfört med rikssnitt
för kurserna ger ytterliggare en indikation om
effekterna på utbildningen under pandemin.
GBP (Ma1c) = 16,88 (Riket 16,40)
GBP (Ma2c )= 14,17 (Riket 15,10)
Differens mot rikssnitt 2018_2019
Ma 1C = +0,48 Ma2C = - 0,93
Potentiell påverkan = -1,41 GBP

Naturvetenskapsprogrammet
Högst kursresultat i förhållande till rikssnitt för naturvetenskapsprogrammet.

Lägst kursresultat i förhållande till rikssnitt för naturvetenskapsprogrammet.

Moderna språk 1
GBP=18,33 (riket 13,80)

Matematik 2c
GBP=14,17 (riket 15,10)

Moderna språk 3
GBP=16,20 (riket 14,40)

Historia 1
GBP=16,55 (riket 16,60)

Samhällskunskap 1
GBP=18,21 (riket 16,60)

Svenska 1
GBP=16,98 (riket 16,80)

Riksnittet i jämförelsen är från läsåret 2018-2019 samt är ett sammanlagt
resultat efter åk3. Jämförelsen bör därför falla ut mer positiv till klassens fördel.
GBP= Genomsnittlig betygspoäng. F=0, E=10, C=15, A=20

Betygsfördelning

GBP åk1 = 16,87
Beräknad GBP åk3 = 19,07
Riket GBP (NA) åk3 = 16,3

Samhällsvetenskapsprogrammet
Högst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för samhällsvetenskap.

Lägst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för samhällsvetenskap.

Moderna språk 1
GBP=17,78 (riket 13,80)

Matematik 1b
GBP=11,30 (riket 12,60)

Psykologi 1
GBP=17,30 (riket 15,20)

Moderna språk 3
GBP=14,33 (riket 14,40)

Engelska 5
GBP=17,00 (riket 15,40)

Svenska 1
GBP=15,10 (riket 15,10)

Riksnittet i jämförelsen är från läsåret 2018-2019 samt är ett sammanlagt
resultat efter åk3. Jämförelsen bör därför falla ut mer positiv till klassens fördel.
GBP= Genomsnittlig betygspoäng. F=0, E=10, C=15, A=20

Betygsfördelning

GBP åk1 = 15,40
Beräknad GBP åk3 = 17,60
Riket GBP (SA) åk3 = 15,0

Ekonomiprogrammet
Högst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för ekonomiprogrammet

Lägst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för ekonomiprogrammet

Engelska 5
GBP=17,00 (riket 15,30)

Matematik 1b
GBP=12,83 (riket 13,60)

Moderna språk 1
GBP=16,25 (riket 13,80)

Företagsekonomi 1
GBP=14,40 (riket 15,50)

Idrott och hälsa 1
GBP=16,98 (riket 16,10)

Historia 1
GBP=14,17 (riket 15,10)

Riksnittet i jämförelsen är från läsåret 2018-2019 samt är ett sammanlagt
resultat efter åk3. Jämförelsen bör därför falla ut mer positiv till klassens fördel.
GBP= Genomsnittlig betygspoäng. F=0, E=10, C=15, A=20

Betygsfördelning

GBP åk1 = 14,77
Beräknad GBP åk3 = 16,97
Riket GBP (EK) åk3 = 15,1

Teknikprogrammet
Högst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för teknikprogrammet

Lägst kursresultat i förhållande till
rikssnitt för teknikprogrammet

Engelska 5
GBP=17,79 (riket 16,00)

Historia 1a1
GBP=13,46 (riket 15,60)

Religionskunskap 1
GBP=15,77 (riket 14,30)

Samhällskunskap 1
GBP=13,46 (riket 14,50)

Moderna språk 3
GBP=15,56 (riket 14,40)

Matematik 1c
GBP=13,75 (riket 14,70)

Riksnittet i jämförelsen är från läsåret 2018-2019 samt är ett sammanlagt
resultat efter åk3. Jämförelsen bör därför falla ut mer positiv till klassens fördel.
GBP= Genomsnittlig betygspoäng. F=0, E=10, C=15, A=20

Betygsfördelning

GBP åk1 = 14,88
Beräknad GBP åk3 = 17,08
Riket GBP (TK) åk3 = 14,9

Kunskapsresultat
Framgångsfaktorer & handlingsplan
Framgångsfaktorer 2019-2020
• Studiero och ordning på lektioner
• Årsstruktur med tre terminer och två betygsprognoser
• Extra studietid (läxhjälp) för elever som hamnar ur fas

Handlingsplan 2020-2021
• Matematik schemaläggs generellt med tre lektioner per vecka
istället för i två block
• Schemaläggning på läxhjälp med närvaroplikt kommer ske
omedelbart när elever hamnar ur fas
• En tydligare bedömningsstruktur för kunskapskraven presenteras
• Tydligare struktur för att inlämningar skall ske innan deadline
• En omprovsdag införs under Weekend break 2021 som är till för
kunskapskrav som ej kommer prövas igen

Lärofrämjandemål
Som en följd av Coronapandemin finns det bara ett mättillfälle
under verksamhetsåret, vilket skedde i november 2019. Den
planerade uppföljningen i april 2020 uteblev på grund av att
verksamheten bedrevs på distans.

Målområden
1. Grundstrukturer för lärande 2. Studieteknik
3. Pedagogik / didaktik 4. Ordning och studiero
5. Tydlighet i lärarnas bedömning 6. Material och läromedel

1. Grundstrukturer för lärande
Störst avikelse har varit gällande hur skolmaten fungerat. Eleverna har under året haft
”elevkortet” vilket inneburit att man handlar
sin lunch på olika restauranger. Lösningen har
inneburit en flexibilitet men också medfört
problem gällande varierad kost samt budget
på kortet. Vi beslutade därför att förändra
lösningen till mat på skolan. I augusti öppnar
”American Diner” på skolan som skolmatskoncept.
När det gäller undervisning i skolans ALC (Active learning classroom), så har det varit en
uppstart för lärarna i att använda dessa
lektionssalar på det pedagogiska vis klassrummen är formade för. Det finns lärare
som i ALC haft traditionella lektioner (s.k.
katederundervisning), vilket rummen inte är
gjorda för. Att få lärarna att tillvarata skolans
alla pedagogiska möjligheter kommer under
följande verksamhetsår också att vara en
prioriterad fråga då fler nya lärare börjar
på skolan i och med att en ny årskurs också
börjar.
Vi kan konstatera en styrka i att läsåret med
tre terminer innebär flera underliggande
pedagogiska fördelar såsom planering av
undervisningen samt bedömning och
betygsprognoser.

2. Studieteknik
Vi har både i resultaten samt löpande under
året sett behov av ett förstärkt mentorsarbete gällande studieteknik. En relativt hög andel
av eleverna i årskurs 1 är obekanta med att
planera sin tid såsom att använda kalender,
där 38,6% uppger att de inte använder kalenderfunktionen vid mättillfället. Kommande
läsår behöver mentorerna säkerställa under
termin 1 att samtliga elever använder digitala
planeringsverktyg för sitt skolarbete.

Det är positivt att lärarna använt pedagogiska upplägg som
liknar universitet och högskola redan från årskurs 1. Vi
bedömer att en hög akademisk nivå i undervisningen redan
på gymnasiet gynnar våra elever när de senare påbörjar
sina högskolestudier.

43,8% av eleverna uppger de använder raster
eller övrig tid på skolan till skolarbete. Detta
är en andel som kan bli högre. Skolans lokaler är utformade för skolarbete under hela
skoldagen. Givetvis skall tid finnas för rast
och paus.

3. Pedagogik & didaktik
Inför läsåret var samtliga lärare nya i sina
tjänster. Oavsett yrkesskicklighet fick vi inte
lärargruppen att fungera som det lag vi önskade. Omtällningar skedde under termin 2
och vi landade slutligen in i ett lärarlag med
samarbetsvilja och en större omsorg runt
eleverna samt ett större skolutvecklingsfokus.
I lärarrekryteringen inför åk2 förändrade vi
vår rekryteringsmodell och har anställt lärare
med en mer framträdande syn på samarbete.
Utifrån dessa strukturella förändringar som
vidtagits förväntar vi oss att resultaten inom
området naturligt hamnar på högre nivåer
kommande läsår.
Kombinationen av engelska och svenska i
undervisningen är en pedaogisk metod för
att få kunskaper att fästa på två olika språk.
Samtliga av skolans lärare är tvåspråkiga
men har av olika skäl haft för ojämna andelar
svenska och engelska i undervisningen. Vi har
därav landat in i en tydligare kravställan i den
pedagogiska planeringen inför nästa läsår,
där ett moment skall vara på engelska och ett
moment på svenska under varje lektion.

4. Ordning och studiero
Ordningen på skolan har varit god. De avikelser som vi kan konstatera i mätningen härhör
i majoritet till det elevintag som skedde efter
skolstart, med elever som inte fick samma
möjlighet till träning i skolans ordningsregler
såsom de elever fick som var med från start.
Under efterföljande period efter mätningen
i termin två balanserades även denna elevgrupp. Vi förväntar oss därav ett ännu bättte
resultat kommande läsår.
Skolans ”grundförutsättningar för lärande”
etableras via vår ”Studentguide”. Denna uppdateras inför kommande läsår med ytterligare
tydlighet runt exempelvis konsekvenser av
att glömma bort att lämna sin mobiltelefon i
skåpet eller att inte ha med sitt studiematerial
till varje lektion.

Skolans bibliotek saknade en vägg vilket vi byggde inför
termin 3. Då elever väntat på lektion vid salar i anslutning
till biblioteket har ordningen störts. Väggen finns nu på plats
samt att möblemanget i biblioteket utvecklats inför kommande läsår för att naturligt kunna bjuda in till en helt lugn miljö.

Generellt är vi nöjda med elevernas förhållningssätt på skolan. Av 168 elever är det färre
än fem elever på skolan som vi särskilt stödjer
i att komma tillrätta med ordningsfrågan fullt
ut. Detta också utifrån den höga kravbild vi
etablerat.

5. Tydlighet i lärarnas bedömning
Lärarnas bedömning har inte varit tillräckligt
tydlig även om resultaten indikerar ett positivt utfall. Tydligheten i bedömning behöver
vara fullständig. Under året har därför detta
område utvecklats och vi har säkerställt förutsättningar för en ännu större tydlighet inför
kommande läsår.
Poängskalan som är inspirerad från
Stockholms universitet visade sig ha
misstolkats av några lärare som använde olika
steg i skalan. Detta hanterades omedelbart
efter denna mätning. Poängskalan där
samtliga prov har 100 poäng har varit positiv i
pedagogisk hänseende, där även de elever
som presterar på A-nivå önskar återkoppling
om vad de kan utveckla ytterligare.

6. Material och läromedel

Elevernas vana att hantera en digital miljö var lägre än vad vi
förväntade oss. Vi kommer därför lägga ett särskilt fokus vid
varje skolstart i att träna på att använda digitala verktyg.

Skolan har digitala läromedel i kombination
med fysiska läromedel och böcker som finns
att låna i biblioteket. Vid tidpunkten för mätningen hade biblioteket precis börjat komma i
ordning. Vi köpte efter mätningen in fler
fysiska läromedel, främst matematikböcker.
Lärarna har använt läromedel i majoritet ifrån
Gleerups förlag. Böckerna har vi varit nöjda
med utifrån kurserna i årskurs 1. Vi fortsätter
därför med samma läromedelsleverantör.

Upplevd kvalitet
Mätningen genomfördes i december 2019. Vi ser i resultaten en mycket hög trivselgrad på skolan samt
en hög andel av eleverna som kan rekommendera sin skola till andra elever. Att kunna rekommendera en
verksamhet innebär generellt sett en mycket hög upplevd kvalitet.
Jämförelsetalen (riket 2019) är hämtade ur Academedias kvalitetsrapport för 2018_2019 och är ett
sammanvägt resultat för 143 gymnasieskolor i Sverige vilket vi bedömer ger den statistiskt mest
rättvisande bilden av upplevd kvalitet i skola i Sverige idag.

Ekonomiprogrammet

Rekommendationsgrad EK19: 77%
Rekommendationsgrad (riket 2019): 70%

Andel elever som trivs på sin skola EK19: 95%
Trivselgrad (riket 2019): 79%

Samhällsvetenskapsprogrammet

Rekommendationsgrad SA19: 75%
Rekommendationsgrad (riket 2019): 70%

Andel elever som trivs på sin skola SA19: 100%
Trivselgrad (riket 2019): 79%

Teknikprogrammet

Rekommendationsgrad TK19: 76%
Rekommendationsgrad (riket 2019): 70%

Andel elever som trivs på sin skola TK19: 81%
Trivselgrad (riket 2019): 79%

Naturvetenskapsprogrammet

Rekommendationsgrad NA19: 83%
Rekommendationsgrad (riket 2019): 70%

Andel elever som trivs på sin skola NA19: 100%
Trivselgrad (riket 2019): 79%

Läroplansmål
Läroplansmålen följer upp de i läroplanen framtagna kraven för hur undervisningen skall planeras, genomföras och bedömas. Skalan är procentuell där 100 innebär att samtliga elever svarat ”JA” på den underliggande frågan och 0 innebär att samtliga elever svarat ”NEJ”. Enkäten baseras på frågeställningar som knyter
an till de läroplansmål vi årligen följer upp. Värden som hamnar under 70 hanterar vi som en avvikelse. Om
flera ämnen påvisar värden under 70 innebär det en skolövergripande avvikelse.
Årets resultat är från december 2019.

Analys och åtgärder
Skolövergripande
• Eleverna behöver få ett större inflytande över undervisningen
• Skolbiblioteket behöver användas i en högre omfattning
• Organisation- samt bedömning av undervisningen har varit
välfungerande
Matematik
• Matematikundervisningen behöver tydligare stärka elevernas tro på
sig själva. Detta genom ett starkare relationsskapande arbete.

Värdegrund och likabehandling
SA19A

Mätningen genomfördes i november 2019

SA19B

Mätningen genomfördes i november 2019

TK19

Mätningen genomfördes i november 2019

NA19

Mätningen genomfördes i november 2019

EK19A

Mätningen genomfördes i november 2019

EK19B

Mätningen genomfördes i november 2019

Samlad bedömning 2019-2020
Framgångsfaktorer under läsåret
• Ordning och studiero
• Välfungerande bedömningsstrukturer
• En stark struktur och en god skolkultur
• Skolinspektionens kvalitetsgranskning

Utmaningar under läsåret
• Samarbetet mellan lärare
• Skolmatssituationen
• Omställning av lärare

Förbättringar inför läsåret 2020-2021
• Ett sammanarbetat lärarlag från skolstart
• En uppdaterad ”Student guide” med
förtydligade strukturer
• Skolmat på skolan med nytt koncept

