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1. Uppdrag
Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som regleras i
skollag, läroplan, gymnasieförordningen och andra statliga styrdokument samt i
Örebro kommuns styrdokument.
Gymnasieskolornas huvuduppdrag är att alla elever ska ges förutsättningar att nå
målen för utbildningen och vara väl förberedda för framtida arbete och/eller
vidare studier. Alla ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt både kunskapsmässigt och socialt.
Gymnasieskolorna ska också bidra till utveckling av kommunfullmäktiges mål
som framgår av gymnasienämndens verksamhetsplan med budget. Varje rektor
redovisar i programmets kvalitetsrapport sina resultat för programmet samt
åtaganden och utvecklingsaktiviteter utifrån dessa. Kommunfullmäktiges mål har
i kvalitetsrapporten sorterats utifrån tre av läroplanens områden:
•
•
•

Kunskap
Normer och värden
Elevernas ansvar och inflytande

Läroplansområdet rektors ansvar ses som ett övergripande målområde som ingår
i hela kvalitetsrapporten. Resterande områden i läroplanen, utbildningsval –
arbete och samhällsliv samt bedömning och betyg ingår i denna kvalitetsrapport
under området kunskap.
Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden som redovisas i denna
kvalitetsrapport utifrån kunskapsresultat och resultat i elevenkät för 2020.
Gymnasienämnden kommer under 2020 att prioritera arbetet med måluppfyllelse
med betoning på genomströmningen, det vill säga andel elever som tar sin examen
inom tre och fyra år. Det sistnämnda för att få med de elever som av olika
anledningar behöver mer tid på sig att uppnå examen. Det inkluderar även de elever
som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram. Två politiska prioriteringar
utöver detta är av extra vikt. Dessa är insatser mot droger på våra skolor samt
insatser för ökad psykisk hälsa.
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2. Kvalitet
Vi definierar att kvalitet i skolan är när eleverna ges förutsättningar att nå målen
för utbildningen. De skall ges stöd och stimulans så att de når så långt som
möjligt i sitt lärande och i sin sociala utveckling (Elevernas lärande och personliga
utveckling, Skollagen 3 kap § 3).
Vi arbetar inom gymnasieskolan i Örebro kommun med tre huvudområden för
att alla våra ungdomar skall lyckas.

LÄRANDE

BEMÖTANDE

FRAMTIDSKOMPETENS

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete, som handlar
om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med
frågeställningarna var är vi?, vart ska vi?, hur gör vi? och hur blev det?
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3. Förutsättningar för verksamheten läsåret
2020/2021
-Antal elever, personal, klasser mm
-Programstruktur och möjliga val
-Lärare med legitimation
-Förstelärare
-Elevhälsa
Naturvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet erbjuder traditionellt sett
en utbildning som både elever och vårdnadshavare bedömer som god ur
kvalitetssynpunkt. I den årliga Origo-enkäten får programmet generellt goda
resultat. Under de senaste tre-fyra åren har programmet dock minskat i omfång.
Vi har gått från att starta fyra klasser till att starta tre klasser per årskurs.
Orsakerna till det minskade omfånget bedömer vi dels beror på att det nationellt
sett är färre elever som väljer det Naturvetenskapliga programmet och dels att i
Örebro kommun finns konkurrens dels från växande friskolor, men även från
andra kommunala gymnasieskolor som har samma program.
Läsåret 2020/2021 fanns 267 elever på programmet varav 62% flickor.
Andelen elever på programmet som har vårdnadshavare som är födda utomlands
ökar för varje år (idag ca 30%), detta märker vi framförallt på det ökade antalet
elever som läser kursen ”Svenska som andraspråk”.

Förutsättningar i korthet
Antal lärare/100 elever
Antal klasser
Antal inriktningar
Antal behöriga lärare
Antal lärare med legitimation
Antal förstelärare

6,9
9
1
20
20
4

Alla lärare som tillhör programmet är legitimerade med undantag för en lärare
som har ämnesbehörigheten men saknar den allra sista delen av den pedagogiska
utbildningen. Lärarna var under läsåret 2020/2021 fördelade på två arbetslag med
varsin arbetslagsledare, men träffades som en enda grupp vid många tillfällen, t ex
vid studiedagar och arbetsplatsträffar.
Fyra av de lärare som tillhör programmet har en anställning som förstelärare. Två
av dessa undervisar i matematik/fysik, en i svenska/historia och en i
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svenska/svenska som andraspråk/historia. Generellt är förutsättningarna för
verksamheten goda när det gäller lokaler, material och elever.
Den krympande verksamheten har orsakat att vi under de senaste åren tvingats
lägga mycket tid och kraft på att skapa en optimal organisation, framför allt vad
gäller tjänster och men delvis också behörigheter för lärarpersonalen.
Verksamheten har tidigare varit inriktad i två spår med två paralleller i varje, men
från och med läsåret 19/20 förändrar vi successivt detta.
NA på Karolinska gymnasiet erbjuder endast en inriktning – den
naturvetenskapliga inriktningen – men flera olika programfördjupningar som
eleverna kan välja mellan: Engelska 7, Matematik 5, Medicin, Träningslära,
Astronomi och Bioteknik. Detta utbud av kurser är anpassat efter fyra
parallellklasser per årskurs och fungerar väl utifrån att våra elever i slutet av
utbildningen har olika framtidsplaner och därmed olika behov av fördjupning.
När antalet parallella klasser minskar kommer vi framgent förmodligen att tvingas
förändra, och ev minska, antalet valbara kurser som erbjuds inom
programfördjupningen.
Elevhälsan har varit samlad som ett arbetslag på Karolinska gymnasiet, men med
ett specifikt ansvar för vissa program fördelat på personerna i laget.
Naturvetenskapsprogrammet har under läsåret 20/21 haft något ökad tillgång till
specialpedagog vilket varit märkbart i elevhälsoarbetet. Den struktur som
används för att fånga upp och stötta elever i behov har blivit både tydligare och
mer effektiv.
Många duktiga pedagoger är verksamma inom programmet vilket också
återspeglas i vår elevenkät där eleverna är mycket nöjda med det programmet har
att erbjuda, med undervisningen och med det bemötande de får.
Utvecklingsarbete sker dels på programnivå och dels på ämnesnivå. På
programnivå har vi de senaste åren arbetet med två större projekt:
Hållbar utveckling
Tvålärarskap i praktiken
Specifikt för läsåret 2019/2020 var förstås omställningen till distansundervisning
som genomfördes utifrån ett nationellt beslut under vårterminen pga Covid-19.
Omställningen ställde höga krav på lärarnas och elevernas förmåga att lära nytt
och att anpassa sig till nya förutsättningar. Mycket av det utvecklingsarbete som
pågick innan omställningen kunde inte fortgå och inarbetade planer och rutiner
behövde omprövas radikalt.
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4. Resultat i korthet läsåret 2020/2021
Resultat i korthet

Programmets
resultat
2021
Procent %

T

M

K

95

92

Genomströmning
(andel med examen
inom tre år) **

.

Genomströmning
(andel med examen
inom fyra år) ***

Programmets
resultat
2020

Örebro kommun
resultat 2021

Örebro kommun
resultat 2020

Procent %

Procent %

Procent %

T

M

K

T

M

K

96

97

100

94

93

93

93

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Andel elever som
känner till
kunskapsmålen i de
olika
kurserna/ämnena

84

83

86

81

84

79

81

83

82

9. Andel elever som
anser sig få
möjligheter att visa
vad de kan och vad
de lärt sig

87

89

84

88

91

87

87

88

86

86

88

84

80

83

78

73

76

72

93

95

91

97

93

93

93

92

92

92

38

50

62

45

53

65

43

55

68

44

Frånvaro ****
0
.
.
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
* Ej per skolenhet. Sammantaget för programmet.
** Gymnasieelever med examen inom 3 år alla program, exklusive IM, andel (%)
*** Gymnasieelever med examen inom 4 år alla program, inklusive IM, andel (%)
**** Andel elever med minst 10 % ogiltig frånvaro
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.

.

Andel avgångselever
med examen:

16. Andel elever
som anser att det är
arbetsro på
lektionerna
17. Andel elever
som känner sig
trygga på
programmet
19. Andel elever
som sällan känner
oro inför skolarbetet

T

M

K

95

93

93

.

.

.

.

.

.

85

86

88

87

88

86

91

90

92

93

94

42

53
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5. Resultat och analys läsåret 2020/2021
-Minska stress och oro
-Elevhälsan närmare programmen
-Förbättrad uppföljningssmetod
-Studietidspass
-Tvålärarskap i praktiken
-H ållbar utveckling
-”Karrogoesactive”

Naturvetenskapsprogrammet har
goda resultat när det gäller de delar
som rör elevernas studieresultat och
till detta kopplat även stimulans och
arbetsro. Under senaste åren har
antalet elever som fått examen i slutet
av åk 3 legat mellan 93 och 97%.
Detta beror i huvudsak på ett gediget
och uthålligt arbete från lärarhåll samt
att vi tillsammans med elevhälsan hittat rutiner och former som fungerar. Inför
läsår 2020/2021 ville vi fortsätta detta arbete och även förbättra arbetet på vissa
områden.
De områden vi markerade som förbättringsområden var synliga i vår elevenkät
men också i de utvärderingar som gjordes i verksamheten. Bland annat handlade
det om stress/oro inför skolarbete, elevernas delaktighet och elevhälsans närhet
till elever och pedagoger. Planen var att påbörja arbetet redan under läsåret
2020/2021men det blev mer eller mindre uppskjutet i och med
distansundervisningens införande. Av denna anledning kvarstår arbete inom
samtliga nedanstående punkter.
•

•

•

•

Minskad stress och oro kopplat till skolarbete:
Vi vill arbeta för att våra elever ska ha god psykisk hälsa. Idag känner
relativt många av våra elever känner stress inför skolprestationer, vilket vi
också upplever accentuerades i samband med distansundervisningen. Vi
vill hjälpa eleverna att hitta en balans i att ha höga krav på sina egna
prestationer men inte uppleva psykiska ohälsa på grund av stress.
Elevhälsan närmare programmet:
Elevhälsans arbetslag har under flera år arbetat med att hitta strukturer
och rutiner för sitt arbete. Nu finns möjlighet att rikta arbete mer mot
program, elever och lärararbetslag, vilket vi tror kommer att vara positivt
för kunskapsresultaten.
Förbättrad uppföljningsmetod av elevernas resultat:
Årets resultat vad gäller andel elever med gymnasieexamen var bättre än
väntat trots distansundervisning. Detta berodde, enligt vår tolkning, till
viss del på en mer detaljerad uppföljning av elevernas resultat. Denna
metod/modell för uppföljning och är något vi ska fortsätta med och även
utveckla ytterligare.
Studietidspass:
Vi ser behov av att arbeta mer flexibelt utifrån elevers olika behov och
ville utveckla den studietid som erbjuds på programmet mer riktat mot
elever i behov av särskilt stöd.
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Ett av de projekt som funnit på programmet under ett flertal år är Tvålärarskap
i praktiken . Det är ett arbetssätt som syftar till ökad flexibilitet att möta elevers
varierade behov samt att öka måluppfyllelsen i svenska som andraspråk. Två av
förstelärarna på programmet har utvecklat detta arbetssätt för vilket de också
erhöll det pedagogiska priset i Örebro kommun 2018. Dessa lärare arbetade
under året med att dokumentera sina erfarenheter och ge ut en bok på temat.
Ett annat av de projekt vi arbetar med är H ållbar utveckling . Det är ett aktuellt
ämne inom många områden idag och möter därmed ett intresse hos många elever
och intressenter utanför skolan. Genom att utveckla skolans eget arbete inom
området har vi försökt möta detta intresse. Med start läsåret 17/18 erbjöd vi en
kurs i Global Hållbar Utveckling inom ramen för Individuellt val. Under läsåret
2020/2021 ändrade vi delvis inriktning på vårt arbete i syfte att få till ett tydligare
helhetsperspektiv för hela skolan. Det minskade elevunderlaget hade gjort att vi
inte längre kunde ge kursen inom individuellt val, men vi ville hålla fast i det
arbete som gjorts på området och få det att fortplanta sig i hela organisationen.
Under året genomförde vi tre utbildningstillfällen för personalen i samband med
skolkonferens.
Ett projekt som skapades spontant utifrån förra årets situation med
distansundervisning är Karrogoesactive. Två av lärarna startade ett
instagramkonto under detta namn där olika fysiska aktiviteter presenterades av
elever på skolan. Detta är ett arbete som vi hoppas fortsätter även om
distansundervisningen försvinner och som, förutom att bidra till ökad fysisk
aktivitet, också kan bidra till att skapa vi-känsla på skolan.

5.1 Kunskaper
Våra elever når goda resultat i sina studier och en hög andel når gymnasieexamen.
Vi jobbar med insatser som studietidspass, förbättring av uppföljningssystem och
ökad närhet till elevhälsan för att ytterligare förbättra resultatet.

5.2 Normer och värden
Några år tillbaka fanns fler tendenser till kränkande beteende hos en del av våra
elever. Vi ett omtag vad gäller trygghetsarbetet och har lyckats vända trenden. Vi
har betydligt färre ärenden totalt sett. En hög nivå elever anger att de känner sig
trygga både på programmet och totalt på skolan.

5.3 Elevernas ansvar och inflytande
Som vi tolkar det är våra elever stolta över sin skola, nöjda med undervisning och
lärare och uppnår goda resultat, men utifrån elevenkätens resultat drar vi
slutsatsen att de till viss del saknar det kitt som håller ihop delarna och ibland ger
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“grädde på moset”. Det kan till exempel var möjlighet till inflytande, men för att
kunna ha inflytande krävs grundkännedom om programmålen, kontakt med
andra elever på programmet (inte bara klasskompisarna), erfarenhet av
undervisning på varierade sätt och på varierade platser. Vi startade under upp ett
arbete med detta under ht 2019 men kunde inte fullfölja på grund av
distansundervisning från vt 2020. Vi behöver fortsätta detta arbete under
kommande läsår.
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6.0 Fokusområden för läsåret 2020/2021
De prioriterade områdena och fokusområdena togs fram utifrån en analys av
enhetens resultat och beslut om utvecklingsområden i kvalitetsrapport för läsåret
2019/2020.

Fokusområde 1: Hållbarhet
Bakgrund och motiv

I elevenkäten hade framgått att eleverna önskar en tydligare koppling till
hållbarhetsfrågor i utbildningen. Tidigare har vi på NA-programmet arbetat med
kursen Global Hållbar utveckling inom individuellt val. Nu vill vi istället arbeta på
bred front för att hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig del i undervisningen.

Mål och förväntad effekt

Eleverna tar del av olika perspektiv och tankar vad gäller hållbarhetsfrågor så att
de medvetet kan reflektera kring samhällsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Eleverna förbereds inför arbetsliv och vidare studier att ta del i diskussioner på
temat hållbarhet för att framtiden kunna vara med och påverka vårt framtida
samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv.

Resultat och slutsats

Vi har under genomfört en mindre föreläsningsserie för lärare/personal och
försökt inspirera till att inkludera hållbarhetsfrågor i undervisningen. På grund av
distansundervisning och restriktioner har det varit svårt att omsätta detta i
undervisningen på bred front. Arbetet med detta fortsätter även läsåret 21/22
och då i samarbete med Globala skolan.

Fokusområde 2: Mentorskap
Fokusområdets bakgrund och motiv

I elevenkäten får vi medelgoda betyg när det gäller arbete med demokrati,
inflytande och värdegrund. Många av våra elever anger att de ofta har oro inför
skolarbetet. Vi ville förbättra detta genom att arbeta mer strukturerat med t
ex innehåll i utvecklingssamtal, klassråd och programråd. Till exempel vill visa
skapa ett ”mentorshjul” som hjälper ha systematik i delar som stressförebyggande
arbete, studieteknik mm,

Mål och förväntad effekt

Eleverna upplever att deras utbildning inkluderar demokrati-och
värdegrundsfrågor och att de får möjlighet att utvecklas inom dessa områden.
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Eleverna känner sig lyssnade på och det finns en dialog med lärare/mentor
som uppmuntrar till medvetenhet om sitt eget lärande.

Resultat och slutsats

Vissa delar av arbetet genomfördes som tänkt under förra läsåret. Vi uppdaterade
t ex upplägget för utvecklingssamtal och genomförde en kortare utbildning i
samtalsmetodik med vår skolpsykolog. Andra delar var inte möjliga att
genomföra eftersom det handlade om inslag som endast kunde genomföras med
eleverna på plats i skolan. Arbetet behöver fortsätta.

Fokusområde 3: Programkaraktär
Fokusområdets bakgrund och motiv

Vi upplever att våra elever är stolta över sin skola, nöjda med undervisning och
lärare samt uppnår goda resultat, men utifrån elevenkätens resultat gör vi
tolkningen att de till viss del saknar det kitt som håller ihop delarna och ibland
ger guldkant på tillvaron. Vi får också i flera sammanhang fått önskemål från
eleverna som handlar om att de vill lära känna varandra över klassgränserna.
Genom att profilera oss tydligare utifrån programmålen hoppas vi kunna skapa
en mera påtagbar vi-känsla.

Mål och förväntad effekt

Tydliggöra programmets karaktär och öka vi-känsla och samarbete mellan elever
och personal på programmet.

Resultat och slutsats

Liksom när det gäller de övriga fokusområdena hann vi under förra året påbörja
arbetet men inte slutföra det. Vi genomförde vissa delar där elever fick möjlighet
att mötas, som t ex fadderträffar. Andra delar kunde inte genomföras utan
återstår läsåret 21/22. Utvärdering sker därefter.
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6. Fokusområden läsåret 2021/2022
Eftersom läsåret 2020/2021 var väldigt speciellt med många restriktioner
kopplade till Covid 19 blev skolans verksamhet förändrad. Fokus hamnade på
annat än det vi tänkt oss. Därför behåller vi de prioriterade områdena från förra
året.

6.1 Fokusområde 1 Hållbarhet
Läsåret 2021/2022 startade vi upp ett samarbete med Globala skolan. Samarbetet
kommer att fortsätta under läsåret 2021/2022 och vid fyra tillfällen under läsåret
kommer utbildningsinsatser med personalen i olika konstellationer att
genomföras. Syftet är att få hållbarhetsperspektiv att bli synliga i undervisningen i
olika kurser på ett naturligt sätt. En tanke har också varit att skapa en plan för
hållbarhet som ska vara överbryggande för vår skola.
Fokusområdets bakgrund och motiv

I elevenkäten framgår att eleverna önskar en tydligare koppling till
hållbarhetsfrågor i utbildningen. Tidigare har vi på NA-programmet bl a arbetat
med kursen Global Hållbar utveckling inom individuellt val. Nu vill vi istället
arbeta på bred front för att hållbarhetsfrågor ska vara en naturlig del i
undervisningen.
Mål för fokusområdet

Eleverna tar del av olika perspektiv och tankar vad gäller hållbarhetsfrågor så att
de medvetet kan reflektera kring samhällsfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Eleverna förbereds inför arbetsliv och vidare studier att ta del i diskussioner på
temat hållbarhet för att framtiden kunna vara med och påverka vårt framtida
samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv
Redovisning

Utvärdering sker i samband med elevenkät och utvärderingsdagar för
medarbetarna.
.

6.2 Fokusområde 2 Mentorshjul
Vi vill arbeta för att våra elever ska ha god psykisk hälsa. Idag känner relativt
många av våra elever känner stress inför skolprestationer. Vi vill hjälpa eleverna
att hitta en balans i att ha höga krav på sina egna prestationer men inte uppleva
psykiska ohälsa på grund av stress. Kopplas till detta kan också elevernas
kännedom om kunskap om studieteknik, möjlighet till inflytande och känsla av
sammanhang.
I elevenkäten får vi också medelgoda betyg när det gäller arbete med demokrati,
inflytande och värdegrund. Vi vill förbättra detta genom att arbeta mer
strukturerat med t ex innehåll i utvecklingssamtal, klassråd och programråd.
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Fokusområdets mål

Öka andelen elever som anser att de hat god psykisk hälsa.
Skapa ett årshjul för innehåll i klassrådstid/mentorstid för de olika årskurserna.
Uppdatera upplägget för utvecklingssamtal och erbjuda utbildning i
samtalsmetodik inför utvecklingssamtalen.
Skapa plan för innehåll och genomförande av programråden.
Tydliggöra programmets karaktär och öka vi-känsla och samarbete mellan elever
och personal på programmet.
Redovisning

Utvärdering sker i samband med elevenkät och utvärderingsdagar för
medarbetarna.

6.3 Fokusområde 3 Programkaraktär
Fokusområdets bakgrund och motiv

Våra elever är stolta över sin skola, nöjda med undervisning och
lärare samt uppnår goda resultat, men utifrån elevenkätens resultat gör vi
tolkningen att de till viss del saknar det kitt som håller ihop delarna och ibland
ger guldkant på tillvaron. Vi får också i flera sammanhang fått önskemål från
eleverna som handlar om att de vill lära känna varandra över klassgränserna.
Genom att profilera oss tydligare utifrån programmålen hoppas vi kunna skapa
en mera påtagbar vi-känsla.
Våra elever är vanligtvis mycket motiverade men vi får önskemål från elevhåll om
att man vill variera undervisningsformerna och arbeta mer i olika grupperingar
för att även lära känna varandra i klassen och på programmet. Vi tror att detta
skulle öka motivationen ytterligare hos vissa elever. Detta är särskilt påtagbart i
samband med att eleverna nu kommer tillbaka till skolan efter distansstudier. Med
start ht 2021 genomför vi därför på prov brytdagar/ämnesdagar i de olika
naturvetenskapliga ämnena.
Vi kommer också att fortsätta att arbeta med vårt projekt Två-lärarskap i
praktiken. De två lärarna som arbetat med detta tidigare kommer att
vidareutveckla detta för att minska segregationen mellan svenska och svenska
som andraspråk men en förhoppning är också att flera lärare på programmet ska
kunna använda delar av konceptet.
Mål för fokusområdet

Tydliggöra programmets karaktär och öka vi-känsla och samarbete mellan elever
och personal på programmet.
Redovisning

Utvärdering sker i samband med elevenkät och utvärderingsdagar för
medarbetarna.
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