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Förutsättningar

1.

Bakgrund

Den 24 november 2000 fick Nordiska Musikgymnasiet AB Skolverkets tillstånd
att bedriva skolverksamhet på gymnasienivå med statlig tillsyn och rätt till bidrag.
Som nystartad skola var det oerhört viktigt för skolan att kunna erbjuda de nya
eleverna en trygg uppstart. Därför tog NMG kontakt med Stockholms Fria
Gymnasium och efterfrågade ett samarbete under skolans uppbyggnadstid.
Stockholms Fria Gymnasium ställde sig mycket positivt till ett samarbete och
erbjöd vår skola ett utbildningsavtal som innefattade tillgång till skollokaler inkl.
befintliga faciliteter samt lärarkompetens i kärnämnen och i en del gemensamma
kurser. Skolverket godkände samarbetet och intagningsförfarandet kunde
påbörjas. Samarbetet med Stockholms Fria Gymnasium fortsatte under perioden
ht 2001 t o m vt 2003.
Fr.o.m. ht 2003 flyttade NMG till egna lokaler i Liljeholmen. De nya lokalerna
förvaltas av AB Stadsholmen och har varsamt anpassats till skolans verksamhet.
Fastigheten har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde och har blå
färgmarkering enligt Stockholms stadsmuseums klassificering över kulturhistorisk
värdefull bebyggelse. Lokalernas yta är 830 kvm och planlösningen passar vår
verksamhet mycket bra. Det finns tre stora klassrum, ett lärarrum, skolexpedition,
rektorsexpedition, gott om mindre övningsrum och ensemblerum, en egen
konsertsal, elevkök samt ett elevboende för de elever som har sökt sig till NMG
från andra kommuner. Ventilationen är anpassad enligt de krav som ställs för
skolverksamhet.
Under perioden ht 2003 – vt 2009 hade NMG ett samarbete med Internationella
Gymnasiet i Liljeholmen. Samarbetet innebar att skolans elever hade möjlighet att
läsa moderna språk på Internationella Gymnasiet. Fr o m ht 2009 fick skolan en
ny samarbetspartner inom moderna språk – Stockholms Estetiska Gymnasium, en
skola belägen på 5 min avstånd från Nordiska Musikgymnasiet. Samarbetet med
Stockholms Estetiska Gymnasium har visat sig fungera mycket bra och kommer
att fortsätta även under nästkommande läsår. Nordiska Musikgymnasiet och
Stockholms Estetiska Gymnasium har av regeringen fått dispens att samverka
inom språkundervisningen.
Närmare beskrivning av verksamheten och skolans profil finns i Nordiska
Musikgymnasiets lokala arbetsplan.
Under skolkonferensen 10/5 2012 togs ett gemensamt beslut om att ändra
kvalitetsredovisningens redovisningsperiod från kalenderår till läsår. Denna
kvalitetsredovisning belyser därför NMGs gemensamma pedagogiska arbete på
Nordiska Musikgymnasiet under läsåret 2021/2022. I redovisningen kommer de
viktigaste aktiviteterna att beskrivas och utvärderas ur ett kvalitetsperspektiv så att
skolan kan fortsätta att förbättra samtliga delar av vår verksamhet.
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a. Tidsplan för det
Musikgymnasiet

systematiska

kvalitetsarbetet

på

Nordiska

Pg
Månad

Särskilda arbetsmoment

Augusti

● Planeringsdagar
–
genomgång
av
kalendarium,
provschema, lektionsschema, kvalitetsredovisningen
● Genomgång av skolans lokala styrdokument
● (handlingsplaner mm) med elever, föräldrar och
medarbetare
● Introduktionsdagar

September

● Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling på
remiss till föräldrar och elever
● Föräldramöte
● Kunskapssamtal

Oktober

● Utvecklingssamtal
● Lokala arbetsplanen
● Skriftliga studielägesrapporter publiceras på Skolapp

November

● Elevenkät
● Utvecklingssamtal

December

● Kunskapssamtal
● Sammanställning av Elevenkäten

Januari

Planeringsdagar – genomgång, uppdatering och utvärdering av
följande dokument:
1.
Plan mot alkohol- och narkotikamissbruk
2.
Krisplan
3.
Jämställdhetsplan
4.
Ordningsregler
5.
miljöplan
6.
IT-codex
● Utarbetande av planeringsschema
PG-möten – ansvarig bitr. rektor
● Medarbetarsamtal

för

vårterminens

Februari

● PG - Utvärdering av föregående års kompetensutveckling
● Genomgång, uppdatering och utvärdering av rutiner för
Elevhälsa
● Föräldramöte

Mars

● PG - Utvärdering av föregående års kompetensutveckling
● Skriftliga studielägesrapporter publiceras på Skolapp

April

● Förslag till kompetensutveckling för kommande läsår
sammanställs av PG och lämnas in till rektor
● Utvecklingssamtal
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Maj

● Skolkonferens
● Kursutvärderingar
● Elevenkät

Juni

● Planeringsdagar
● Utvärdering
av
årets
arbete
med
likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling
● Kvalitetsredovisning
● Planering av kompetensutvecklingsinsatser
● Planering av ämnesövergripande samarbete
● Planering av introduktionsdagar
● Sammanställning av statistik för de nationella proven –
jämförelse av föregående års statistik samt jämförelse med
slutbetyg i de aktuella kurserna

Utöver ovanstående arbetsmoment arbetar NMG löpande med:
1. Pedagogiska diskussioner vid PG- och MG-möten
2. Arbete med kvalitetsredovisningen och uppdatering av den lokala arbetsplanen
3. Mentorssamtal med elever
4. Elevhälsofrågor (inkl. kartläggningar och åtgärdsprogram)
Under året förekommer också följande inslag:
1. Särskilda studiedagar för lärare
2. Pedagogiskt samarbete med andra skolor
MG
Månad

Särskilda arbetsmoment

Augusti
● Omtagning Terminsprov från Föregående läsår
● Introvecka
September

● Kick-off-resa

Oktober
November

● Gymnasiemässa

December

●
●
●
●

Termins-Avslutningskonsert
Lucia (med Italienresa)
Terminsprov
Bi-instrumentredovisning

Januari
Februari
Mars

● Antagningsprov

April

● Gemuworkshop

Maj

● Musikresa
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●
●
●
●

Juni

2.

Terminsprov
Bi-instrumentredovisning
Avslutningskonsert
Examenkonsert

Ekonomi – resurser

Verksamheten finansieras med den kommunala skolpengen och i januari 2014
beslutade Skolverket att höja skolpengen för den riksrekryterande estetiska
spetsutbildningen för att anpassa resurserna till utbildningens kvalitet.
Elevbilden ht 2021/vt 2022 såg ut på följande sätt:
Elever i åk 3
Elever i åk 2
Elever i åk 1

17 st
16 st
20 st

Sammanlagt:

53 elever

Under läsåret 2021/2022 fanns följande program på Nordiska Musikgymnasiet:
1.

Riksrekryterande spetsutbildning inom det estetiska programmet (GY11)

2.

Språkintroduktion (GY11)

3.

Individuellt alternativ med specialpedagogisk inriktning

För mer detaljerad information om huvudmannens ekonomiska situation under
räkenskapsåret 2020-07-01–2021-06-30 hänvisar NMG till bolagets
årsredovisning.
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3.

Verksamhetens struktur ht 2021 / vt 2022

Huvudman för Nordiska Musikgymnasiet är Nordiska Musikgymnasiet AB.
Bolagets styrelse består av tre ledamöter. VD för bolaget är skolans rektor Monika
Kowalska. Bolaget drivs utan vinstsyfte och allt eventuellt överskott går tillbaka
till verksamheten. För revision av bolaget svarar en auktoriserad revisor från BDO
Sverige.
Alla lärare i allmänna ämnen ingår i en pedagogisk grupp (PG) som tillsammans
med rektor arbetar med frågor kring skolans policy, elevvård, åtgärdsförslag och
planering. Pedagogiska gruppen sammanträder varje vecka. Lärare i musikämnen
ingår i en musikpedagogisk grupp (MG) som tillsammans med rektor arbetar med
frågor rörande skolans konstnärliga verksamhet. Den musikpedagogiska gruppen
sammanträder varje vecka. Båda grupperna träffas regelbundet för att bl. a.
diskutera aktuella frågor, arbeta med ämnesövergripande teman mm. Skolans
elevråd bjuds regelbundet in till pedagogiska gruppens möten för att gemensamt
diskutera utvecklingsområden inom verksamheten.
Under läsåret 2014/2015 beviljades Nordiska Musikgymnasiet ekonomiska medel
för en förstelärartjänst. Tjänsten tilldelades ledaren för den pedagogiska gruppen,
Peter Kvist.
Till skolan är en stor grupp musiklärare knutna som undervisar enskilda elever i
huvud- och biinstrument. Skolan har avtal med fristående SYV och eleverna har
god
tillgång
till
studieoch
yrkesrådgivning.
Skolläkare/skolsköterska/kurator/psykolog med mottagning finns också knutna till
skolan.
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På Nordiska Musikgymnasiet används Skolapp - en webbaserad administrativ
plattform. Via Skolapp sköts bl. a schemaläggning, tillgång till studieplaner,
skriftliga omdömen, betygssättning samt kompletterande kommunikation med
elever, föräldrar och personal.
Under läsåret 2013/2014 implementerades användning av plattformen Google
Apps for Education. Plattformen används av samtliga elever, PG och MG och är
ett mycket bra verktyg. Google Apps Education Edition är en svit av värdbaserade
kommunikations- och samarbetsprogram som är utformade för skolor och
universitet. Google Apps omfattar Gmail (webbmailtjänster), Google Kalender
(delade kalendrar), Google Talk (snabbmeddelanden och VoIP), Google
Dokument (skapa och dela dokument online) och en startsida som gör det möjligt
att skapa en anpassningsbar hemsida på en specifik domän. Utöver Google Apps
plattformen arbetar personal direkt på skolans egen server för lagring och
hantering av specifik information. Inför ht 2014 uppdaterades skolans datapark
med 30 st chromebooks och 3 st chromeboxar. Under läsåret 18/19 har vi
implementerat Google Classroom som ytterligare ett sätt att förenkla och
förtydliga informationsflödet för skolans elever och kommunikationen med
lärarna.

Workshop med Annie Ternström ht 21

Mål
Nationella mål och riktlinjer anges tydligt i läroplanen för gymnasieskolan 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kunskaper
Normer och värden
Elevernas ansvar och inflytande
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
Bedömning och betyg
Rektors ansvar

Nordiska Musikgymnasiet följer de lagar och förordningar som gäller för det
svenska skolväsendet. Skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen för
gymnasieskolan, program- och examensmålen, Skolverkets ämnes- och kursplaner
är några av de styrdokument som skolan tillämpar.
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Ett antal lokala styrdokument finns på skolan, bl. a. den lokala arbetsplanen,
arbetsplaner för skolans kurser samt fastställda handlingsplaner. För mer
detaljerad beskrivning av skolans övergripande mål och verksamhet hänvisas till
Nordiska Musikgymnasiets lokala arbetsplan.
Den lokala arbetsplanen är på Nordiska Musikgymnasiet ett av de viktigaste
redskapen för ett strukturerat utvecklingsarbete. Arbetsplanen finns tillgänglig i en
gemensam mentorsmapp i skolans datasystem samt på skolans hemsida och den
uppdateras kontinuerligt allt eftersom det tillkommer nya avsnitt efter
diskussioner inom den pedagogiska gruppen.

Resultat och måluppfyllelse
1.

Kunskaper och kunskapsutveckling

På Nordiska Musikgymnasiet vill vi ge eleverna möjlighet att inhämta kunskaper
genom flexibla lärprocesser. Undervisningen bedrivs i form av:
a. Lektioner
b. Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök
c. Självständigt arbete med handledning, i grupp- och projektform
d. Föreläsningar, workshops, master classes
e. Ämnesövergripande studier
f. Resor, internationella samarbeten
g. Musikredovisningar
h. Arbete med elever med behov av särskilt stöd
i. Samarbete med andra skolor
j. Övrigt pedagogiskt arbete
a.

Lektioner.

På Nordiska Musikgymnasiet är all undervisning lärarledd och sker huvudsakligen
i lektionsform i ljusa och trevliga klassrum. Eleverna har tillgång till datorer samt
till ett välutrustat skolbibliotek. Eleverna arbetar enskilt och i grupp. Lektionerna
görs omväxlande för att alla elevers olika lärstilar ska tillgodoses. Genomgångar
varvas med varierande uppgifter, diskussioner och klassrumssamtal. Examination
sker kontinuerligt - såväl muntligt som skriftligt. Elever ges chans att redovisa
kunskaper, åsikter och argument både muntligt och skriftligt.
På Nordiska Musikgymnasiet läser vissa elever utökade naturvetenskapliga kurser
inom ramen för det valbara kursblocket. Elever har också kunnat arbeta i snabbare
studietakt, fördjupa sig i och avsluta kurser tidigare.
Från 14 december 2020 till 1 april 2021 genomfördes undervisningen, utom vissa
musikämnen samt undervisning i svenska som främmande språk, helt på distans.
Lyckligtvis kunde vi genomföra t.ex. ensembleundervisning på ett smittsäkert sätt
på plats i skolans lokaler. Därefter återgick undervisningen till en blandad form
med subgrupper där en del av klassen var på distans och den andra fysiskt på plats
vilken fortlöpte till läsårets slut.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Arbetet med subgrupper var lyckat och möjligheten att kunna delta på distans vid
t.ex. lätta förkylningssymptom betydde att elever inte behövde missa stora delar
av sin undervisning fastän de egentligen var i form att delta. Detta arbete bör
kunna integreras vidare in i skolans arbete. En nackdel eleverna upplevde med
subgrupperna var att uppdelningen av klassen gjorde att de inte fick möjlighet att
lära känna varandra över gruppgränserna. Förhoppningsvis ska eleverna inte
behöva delas upp i subgrupper inför nästa läsår. Lärarlaget kommer under
planeringsveckan i anslutning till läsårets start utvärdera och planera hur elever
ska kunna delta till viss del digitalt vid t.ex. symptom.
b.

Studiebesök, teater-, konsert- och operabesök.

NMG lägger stor vikt vid att låta eleverna inhämta kunskaper utanför
klassrummet. Skolan vill ta fasta på att kunskap inte är ett entydigt begrepp utan
att den kommer till uttryck i olika former. Eleverna ska kunna bilda sig egna
uppfattningar och stimuleras till dynamiskt tänkande och genom att uppleva
världen utanför klassrummet skapas meningsfulla lärprocesser som ger
kunskapsutveckling. Under verksamhetsåret har följande studiebesök genomförts:
Studiebesök Hi2b-kultur
Under kursen Hi2b, som man läser i årskurs 2 på NMG har vi gjort studiebesök på
Medelhavsmuseet, Storkyrkan och Nationalmuseum. På Medelhavsmuseet tittade
vi på basutställningen när vi läste om Egypten och antiken. I Storkyrkan tittade vi
på S:t Göran och draken samt gotisk arkitektur i samband med att vi läste om
medeltiden. På Nationalmuseum tittade vi på konst från renässansen fram till
1900-talet.
Gemensamma konsert- och teaterbesök
I Coronaepidemins efterföljd har NMG:s egna konserter satts i första rummet och
blivit fler än någonsin. I slutet av läsåret kom vi ändå iväg till Folkoperan med
alla skolans elever. DANSISTAN presenterade en sammanstöpning av modern
dans/ akrobatik/cirkus/happenings till musik av Johann Sebastian Bachs
Goldberg- variationer. Musiken framfördes av en av Englands mest
välrenomerade stråkensembler, Scottish Ensemble.

Esko
Projekt som eleverna har ingått i Esko under året:
● Konserter och redovisningar inom och utanför skolan (åk 1-3)
● Konsertproduktion
● Eleverna har turats om att vara konsertansvarig/inspicient,
presentatör/manusförfattare, genrepsansvarig/programansvarig,
roddare/roddningsansvarig, konsertfotograf/publikvärd. Till
ansvarsuppgifterna hör dokumentet Riktlinjer inför konserter, vilket har
upprättats i samarbete mellan rektor och den samordnande esko-läraren och
därefter bearbetats och uppdaterats i samarbete mellan elever och den
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samordnande esko-lärare.
Eleverna har även arbetat med ett flertal uppgifter som belyser likheter och
olikheter mellan olika konstarter och tankeströmningar. De har även fått
föreläsningar och uppgifter som behandlar olika sorters stress och dess
koppling till prestation. Årskurs tre har även arbetat med upphovsrättsfrågor.

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Då pandemirestriktionerna lättat har konsertproduktionen kunnat återupptas.
Eleverna har arbetat idogt och många konserter kunnat göras under året vilket de
har uppskattat. Antalet konserter har varit positivt ur musikaliskt perspektiv, men
flera elever har påpekat att de känt sig stressade över att hinna med allting då
konsertproduktion och deltagande är stora åtaganden. Även för personalen har det
stora antalet konserter varit på gränsen till övermäktigt. Detta bör vägas mot de
positiva effekterna i framtida analyser.

Masterclass med Christian Svarfvar ht 21

c.

Självständigt arbete med handledning i grupp- och i projektform.

Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet 100 poäng läser eleverna i årskurs tre. NMG har lagt upp
Gymnasiearbetet så att klassen planerar och genomför sin examenskonsert.
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Slutproduktionen äger rum på vårterminen i åk 3.
Gymnasiearbetet är en ämnesövergripande kurs där eleverna får träna sig i att
arrangera en konsert. Förutom planering, upprättande av projektplan och budget
får eleverna lära sig att samarbeta i grupp i projektarbetsform. Denna övning blir
mycket realistisk och är en god erfarenhet för dem. Kursdeltagarna har haft ett
nära samarbete med kursen Entreprenörskap där moment som budget,
projektplanering och marknadsföring har gåtts igenom på ett teoretiskt plan för att
eleverna sedan kunnat genomföra teorierna i praktiken inom Gymnasiearbetet.
Kursen har även ett ämnesövergripande samarbete med kursen Konstarterna och
Samhället när det gäller skrivande av ett vetenskapligt arbete med en
sammanfattning (abstract) på engelska.
Inom projektet finns en sedan tidigare bildad ideell förening som fungerar som
projektgrupp. I år gällde för första gången på ett par år inga coronarestriktioner
varför vi kunde ha en vanlig konsert. Denna gick av stapeln 16 maj i Korskyrkan,
Birger Jarlsgatan 66. Ett femtiotal besökare kom och lyssnade. I år blev
lokalfrågan en långbänk. Länge var planen att hyra Aulinsalen i Konserthuset men
av olika anledningar blev det inte så. Dock hade klassen fått kontakt med
Nordiska museet som visat ett stort intresse för att de skulle uppträda hos dem.
Tyvärr hade de inget datum som passade för en hel kvällskonsert. Dock erbjöds de
att ha en entimmes konsert på eftermiddagen 11 maj. De elever som önskade fick
delta på denna. Drygt 20 personer kom och lyssnade. Konsertens tema var Toner
från Norden, vilket ju passade utmärkt med extrakonserten på Nordiska museet.
Nordiska Musikgymnasiets konsertverksamhet
Nordiska Musikgymnasiets elever uppträder regelbundet vid konserter i skolans
konsertsal. Eleverna i årskurs 2 står för arrangemangen kring konserterna. Deras
arbete består i att planera konserten, välja eventuellt tema, utforma och framställa
program, sammanställa och framföra muntliga presentationer av programmets
innehåll färgat av det valda temat. Därtill måste eleverna planera och genomföra
smidiga omflyttningar på scenen samt sköta värdskapet i publikfoajén. Eleverna
arbetar självständigt med uppgifterna, men får råd och hjälp av läraren i Estetisk
Kommunikation och av övriga lärare när behov finns.
Eleverna vid Nordiska Musikgymnasiet får, förutom deltagande i alla konserter i
skolans egen konsertsal, också talrika möjligheter att framträda vid konserter i
andra kulturmiljöer. Under läsåret 2021/2022 har framträdanden gjorts i
Stockholms Konserthus (vid Kulturnatten) samt konsert i Grünewaldsalen,
Kulturhuset Ytterjärna, Ulriksdals Slottsteater Confidencen, Milsteinsalen i KMH,
Lövstabruks Kyrka.
Eleverna på NMG har spelat och sjungit vid åtta tillfällen under läsåret på
lunchkonserter i Sjövikskajens Kvarterskyrka i Liljeholmen. Under vårterminen
har dessutom lunchkonserter givits i S:t Jakobs kyrka, S:t Matteus kyrka och
Andreaskyrkan, alla i Stockholms innerstad.
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2021 HT KONSERTVERKSAMHET
September
22/9 kl. 18.30

Nordiska Musikgymnasiet
"Höstdagjämning"
– kort konsert med elever från NMG & Föräldramöte

Oktober
6/10 kl. 19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Varma toner i oktoberkväll"
– konsert med elever från NMG

13/10 kl.19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Oktoberfest"
– konsert med elever från NMG

November
8/11 kl. 19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Halloweenkonsert"
– konsert med elever från NMG

16/11 kl. 12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– Lunchkonsert med elever från NMG

December
1/12 kl.19.00

"Konsert – Öppet hus"
– konsert med elever från NMG

7/12 kl.12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

13/12 kl. 19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Luciakonsert"
– konsert med solister, ensembler och kör från NMG

17/12 kl.19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Julkonsert"
– konsert med elever från NMG & Öppet hus
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2022 VT KONSERTVERKSAMHET
Januari
17/1 kl.19.00

"Konsert & Öppet hus"
– kort konsert med elever från NMG

25/1 kl. 12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

Februari
2/2

kl.12.00

S:t Matteus kyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

7/2

kl. 19.00

"Konsert & Öppet hus"
– kort konsert med elever från NMG

22/2 kl.12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

23/2 kl.18.30

Nordiska Musikgymnasiet
"Konsert & Föräldramöte"
– kort konsert med elever från NMG
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Mars
7/3

kl.19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Vårkonsert"
– kort konsert med elever från NMG

10/3 kl. 12.00

S:t Jakobs kyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

22/3 kl. 12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

23/3

Nordiska Musikgymnasiet
"Nordens dag"
– konsert med elever från NMG

kl.19.00

24/3 kl. 12.00

S:t Jakobs kyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

April
5/4 kl. 19.00

Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus
"The Post Corona Experience"
– Kör- och ensemblekonsert med elever från NMG.

23/4 kl. 18.00

Kulturnatt Nordiska Musikgymnasiet
– Sex konserter med elever från NMG fram till midnatt.

23/4 kl. 18.30

Kulturnatt Stockholms Konserthus
– konsert med elever från NMG

23/4 kl. 19.30

Kulturnatt Stockholms Konserthus
– konsert med elever från NMG

23/4 kl. 21.30

Kulturnatt Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm
– konsert med elever från NMG

26/4 kl. 12.00

Sjövikskajens Kvarterskyrka, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

27/4 kl. 12.00

Andreaskyrkan, Stockholm
– lunchkonsert med elever från NMG

Maj
1/5 kl. 15.00

Musikaliska, Stockholm
– "Nordisk vår" (Unga musiker)
Kör- och ensemblekonsert med elever från NMG

5/5 kl. 12.12

Kulturhuset, Ytterjärna
– lunchkonsert med NMG:s Stråkensemble

15

11/5 kl. 16.00

Nordiska Museet
– konsert med 2022 års avgångsklass

15/5 kl. 16.00

Lövstabruks kyrka, Tierp
– konsert med ensembler och kör från NMG

16/5 kl. 18.00

Korskyrkan, Stockholm
– Examenskonsert med 2022 års avgångsklass

25/5 kl. 19.00

Ulriksdals Slottsteater, Solna
"Festkonsert på Confidencen"
– konsert med ensembler och kör från NMG

Juni
4/6 kl. 15.00

Nathan Milstein-salen, Kungliga Musikhögskolan
"NMG på KMH"
– konsert med ensembler och kör från NMG

9/6 kl. 19.00

Nordiska Musikgymnasiet
"Sommaravslutning"
– konsert med ensembler och kör från NMG

Förutom alla dessa konserter har ett stort antal så kallade "Fikakonserter"
genomförts under läsåret där elever haft ytterligare chans att konsertera
under trevliga och mysiga former.

En av NMGs recording sessions
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Kör på NMG under LÅ 21/22
Eleverna delades i början av läsåret in i två blandade körer. Upplägget för
uttagningen till luciaresan i italien blev detta LÅ förändrat. Eleverna blev
instruerade att lära sig all repertoar, delta aktivt och utifrån deras prestationer
valdes deltagarna till resan ut. Resan gick i år från Sanremo till Rom, Milano och
Turin och kören deltog vid flera stora tillställningar som en Nobelmiddag i
Sanremo, svenska handelskammarens galamiddag i Milano och luciafirande på
torget Piazza di pietra i rom.
Till vårterminen delades eleverna upp i en diskantkör och en bas/tenor-kör vilka
både sjöng enskild repertoar och övade på gemensam sådan. I maj månad slogs
körerna ihop och sjöng tillsammans.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Uttagningsprocessen till Italien-gruppen var lyckad. Att ge eleverna mer tid att
prestera och visa vad de går för uppskattades och bidrog till en upplevelse av mer
rättvisa beslut jämfört med tidigare år då vi haft mer regelrätta uttagningar i
början av läsåret. Dock gjordes indelningen aningen sent vilket gjorde att
grupperna ej hade så mycket tid att öva ihop sig sinsemellan. Förslagsvis ska
indelningen göras redan innan sportlovet nästa läsår.
Att dela upp eleverna i diskant och bas/tenor-kör hade även det positivt utfall, ffa
då många basar och tenorer behövde mer tid att öva basala körfärdigheter. På
detta sätt kunde deras kör fokusera mer på den biten samtidigt som diskantkören
kunde arbeta med mer avancerad repertoar vid sidan om den gemensamma. Det
slutgiltiga musikaliska resultatet var mycket gott och liknande arbetssätt
rekommenderas till framtiden, ffa de år som det är stor kunskapsdiskrepans
mellan diskant- och bas/tenor.
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d.

Föreläsningar, workshops, master classes, tävlingar.

Introveckan
Introveckan höstterminen 2021
Dag ett, måndag, vigdes helt och hållet till årskurs ett. Först intogs gemensam
brunch i Läsbarnsrummet, därefter delades SL-kort ut. Eleverna fick därefter göra
en gemensam övning för att lära känna varandra samt träffade sina mentorer.
Dag tre inleddes årets projekt : Musikvideo. Eleverna delades in i grupper och fick
gemensamt skapa en bättre version av en redan befintlig musikvideo från
1980-talet. Redovisning skedde på fredagen i form av en MTV-gala.
Masterclasses 2021/2022:
HT 2021
Annie Ternström, sång
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VT 2022
Per Tengstrand, piano
Cecilia Zilliacus, violin
Christian Svarvar, violin
Leila Ghaab, föreläsning om hörsel
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Introveckan och dess projekt blev uppskattat av både nya och tidigare elever. Att
låta årskurs ett få träffas enskilt första dagen upplevdes som positivt av lärarlaget
och eleverna. De inledande mentorssamtalen var ett uppskattat inslag. Det som
skulle kunna förbättras är bemanning i Läsbarnsrummet i samband med brunchen
- denna gång hade vi underbemanning i personalgruppen p g a sjukdom och
pappaledighet.
e.

Ämnesövergripande studier

Estetisk kommunikation / Instrument eller sång / Ensemble / Svenska / Hi2b-kultur
/ Konstarterna och samhället / Idrott och hälsa / Engelska /Gymnasiearbetet /
Engelska och musikkurser
Eleverna på NMG arbetar med uppgifter som kan redovisas i flera ämnen.
I Gymnasiearbetet finns ett pågående samarbete med Entreprenörskap där
eleverna får teoretiska grunder som sedan prövas praktiskt inom Gymnasiearbetet.
Även mellan kurserna Konstarterna och samhället och Gymnasiearbetet finns ett
ämnesövergripande samarbete där det avslutande vetenskapliga arbetet även
tillgodoräknas inom kursen Gymnasiearbetet. Arbetet skrivs enligt den
vetenskapliga modell som används på universitet och högskolor. Det övergripande
ämnet har varit Musikens utveckling under 1900-talet. Kursen Konstarterna och
samhället läses gemensamt av årskurs 3 och 2. Eleverna i årskurs 2 i har därför
även skrivit sitt vetenskapliga arbete i ett ämnesöverskridande samarbete med
kursen Svenska/Sva 2.
Vidare har kurserna Hi2b-kultur och Svenska/Sva 2 haft ämnesöverskridande
samarbeten gällande olika epoker, där det större temat “Medeltiden” har
introducerats, där vi bl a titta på filmen Det sjunde inseglet vilken eleverna sedan
fått skriva en filmanalys på. Samarbete kring epoken “Renässans” mynnade ut i
att eleverna, under rubriken “Lärare för en dag” fick förbereda och hålla en
introduktionslektion på 10 minuter om renässansen som vikarier inför en en tänkt
mottagaren i form av en årskurs sjua.
Inom ramen för tyskundervisningen har ett tydligt interkulturellt perspektiv
tillkommit och synliggjorts genom att aktivt jämföra de två närbesläktade språken
svenska/tyska, svensk och tysk grammatik, svensk och tysk kultur, svenska och
tyska traditioner, musik, historia, levnadssätt, politik, kommunikationsstrategier
etc. - något som även finns angivet i kursplanerna. Inför nästa år kommer detta att
fördjupas.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Ämnesövergripande samarbeten med engelska och naturvetenskap har fått stryka
på foten detta läsår. Vi ska försöka utöka med fler samarbetsprojekt nästa läsår
t.ex. att uppmärksamma den internationella språkdagen.
f.

Resor, internationella samarbeten

En viktig del i skolans musikundervisning är resor av olika slag. Då pandemiläget
var osäkert i början av läsåret planerades inga övernattningar och relativt få resor.
Detta till trots lyckades vi ändå boka in två resor på vårterminen då restriktionerna
släppts helt.
Konsertresa till Lövstabruk
I maj månad genomfördes en konsertresa till Lövstabruk. Eleverna genomförde en
uppskattad konsert i stadens kyrka.
Konsertresa till Ytterjärna
Skolans stråkensemblen blev inbjudna till att delta i Ytterjärnas lunchkonsertserie.

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
De resor vi haft har varit uppskattade av eleverna. De är viktiga delar i att stärka
skolgemenskapen. P g a pandemin har det internationella samarbetet inte hunnit
komma igång under detta läsår. Vi planerar dock en utökning under
nästkommande läsåret 2022/2023
g.

Musikundervisning och redovisningsformer

Musikundervisningen utgör en mycket viktig del i NMGs verksamhet. Att spela
ett instrument eller sjunga är ett krävande arbete som fordrar stor självdisciplin
och motivation samt självklart mycket övning utanför skoltid. Skolans roll är att
ge eleverna den bästa möjliga musikundervisningen och att motivera dem till
fortsatt självständigt arbete.
Det är viktigt att se till varje elevs individuella förutsättningar och ambitionsnivå
och därefter skapa kreativa utmaningar och erfarenheter. Musikundervisningen i
huvudinstrument sker individuellt, lärarna är alla yrkesverksamma musiker och
skickliga pedagoger.
Varje elev deltar även i ensemblespel – här är skolan mycket noga med att sätta
ihop ensemblekonstellationer efter elevens spelvana för att bäst tillgodose
elevernas inlärningsprocess. Ensemblegrupperna kan således bestå av elever från
olika årskurser. Även körsång ingår i ensembleämnet och bidrar också till bättre
sammanhållning bland eleverna.
Skolan har under läsåret arbetat huvudsakligen med följande redovisningsformer i
musik:
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Soloredovisningar
En mycket viktig del i elevernas utveckling och undersökning av sitt och andras
musicerande ligger i att "öva" framföranden av sina musikstycken inför en
provpublik. Skolan erbjuder eleverna denna möjlighet vid interna redovisningar
varje tisdag. Där kan man pröva hur långt instuderingen verkligen nått, hur väl
memoreringen fungerar, vilka spratt man utsätts för av nervositeten m.m.
Redovisningarnas längd är en timme, vilket under året oftast varit tillräcklig. Vid
de tillfällen längre tid har behövts har tid kunnat tas från nästa lektion som är
"Estetisk Kommunikation". Redovisningarna leds av lärare som ingår i
Pedagogiska Gruppen eller i Musikpedagogiska gruppen efter ett rullande schema.
Minst en musiklärare är alltid närvarande. Även lärare som inte undervisar i musik
anses som en viktig del av redovisningarna.
En viktig del i redovisningarna är publiken, d.v.s. skolans övriga elever. De tränas
i att vara goda lyssnare och uppmärksamma, artiga och generösa åhörare som
medverkar till att den som uppträder kan pröva sina frågeställningar i trygghet.
I och med att kursen Estetisk Kommunikation läses i alla årskurser är sambandet
mellan redovisningar, konserter och ämnet än mer betydelsefullt.

Ensembleredovisningar
Ensembleredovisningar genomförs en gång per termin och leds av
ensemblelärarna ur MG. Dessa redovisningar ersätter vanlig tisdagsredovisning
och är ca 60 minuter långa. Här redovisar de ensembler som arbetat under
terminens gång sina alster för varandra och ensembleredovisningen är en lämplig
deadline för ensemblelärarna att arbeta mot med sina ensembler.
Biinstrumentredovisningar
I slutet av varje termin hålls offentliga redovisningar där de elever som spelar ett
biinstrument ges möjlighet att spela upp sina stycken för att uppfylla
kunskapskraven inför betygsättning.
Läsåret 2021/2022 har två bi-instrumentredovisningar hållits, en i december och
en i maj.
Konsertverksamhet på Nordiska Musikgymnasiet
Nordiska Musikgymnasiet ordnar under läsåret konserter i skolans vackra
konsertsal minst en gång per månad. Konserterna är öppna för allmänheten. Oftast
utgörs publiken av uppskattande anhöriga till artisterna, kamrater, skolans
personal m.fl. Syftet med detta är att eleverna ska få scenvana inför de kommande
externa konserterna som skolan anordnar på vårterminen.
Alla elever deltar med solistiska insatser vid minst ett konserttillfälle per termin
för att få en realistisk upplevelse av en konsertsituation. Elever som gärna
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uppträder ges möjlighet att anmäla deltagande i fler konserter. Programmens längd
avgör hur många som kan uppträda vid varje tillfälle.
Minst två konserter per läsår är renodlade ensemblekonserter då resultaten av
skolans undervisning i ensemblespel uppvisas. Dessa två konserter är de som
avslutar varje termin.
Villkoret för att få uppträda på NMG:s konserter är att eleven har spelat/sjungit
sitt stycke vid minst en solo- eller ensembleredovisning i konsertklart skick.
Eleverna i Mu2, via kursen Estetisk kommunikation, har hand om arrangörskapet
för konserterna samt står för värdskap i foajén och under konserten.
Kaffe/te och tilltugg tillhandahålls alltid vid skolans konserttillfällen. Oftast står
eleverna i Mu3-klassen för arrangemangen kring detta och tjänar därigenom
pengar till sitt projektarbete.
Det finns alltid möjlighet för skolans elever att själva eller med hjälp av
personalen anordna fler konserter med egna idéer och projekt.
Inspelningar har gjorts av elevernas framföranden i samband med konserten för att
kunna digitalisera och dela dessa.
Terminsprov
Sedan hösten 2013 har skolan infört en ny modell för det som tidigare kallades
terminsuppspelningar, men som fr. o. m. 2013 kallas för terminsprov. Varje termin
utgör terminsprovet en avstämning av elevernas kunskaper i de olika
musikkurserna. Målet är att ha en gemensam plattform för bedömning av de
kunskapskrav som återfinns i ett antal olika musikkurser. Provet har getts med en
veckas förberedelse eller samma dag beroende på elevernas nivå i notläsning.
Provet utformas av lärarna i gehörs- och musiklära. Provet innefattar rytm-,
melodi- och gestaltningsuppgifter.
Examenskonserter
Eleverna i årskurs 3 sköter konsertens upplägg och utförande inom ramen för
kursen gymnasiearbete. Repertoaren bestäms i samråd med lärarna i kursen
huvudinstrument. Eleverna ansvarar själva för bl.a. bokning av lokal, ekonomi
och marknadsföring.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Då pandemirestriktionerna släppt har skolan fokuserat helhjärtat på
konsertverksamheten och livemusik vilket varit mycket uppskattat av eleverna
enligt deras svar på en anonym enkät. Både interna och externa konserter har
genomförts i en skala ej tidigare sedd på skolan. Att spela in elevernas
framföranden under konserter och genrep har även det varit en uppskattad del
vilken bör fortsätta utvecklas under nästkommande år.
Årets examenskonsert hölls i Korskyrkan, Birger Jarlsgatan 66. I år höll man även
i samarbete med Nordiska museet en kortare eftermiddagskonsert inför
examenskonserten.
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h.

Arbete med elever i behov av särskilt stöd

Studieverkstad
NMG har fortsatt med upplägget med att schemalägga alla studiestödslektioner på
onsdageftermiddagar, då verksamheten upplevt det som framgångsrikt. Det finns
möjlighet att delta på svenskastöd, engelskastöd, mattestöd och studiestöd i
SO-ämnena samt i teoretiska musikämnen. På studieverkstaden mellan
14.30-16.50 har eleverna haft möjlighet att komma på lärarledd hjälplektion. Där
kan eleverna arbeta med allt som rör skolarbetet för att uppnå sina mål. Elever
med särskilda behov kan också få obligatoriskt studieverkstad inskrivet i sina
individuella åtgärdsprogram. Det kan också vara elever som ska läsa igen kurser p
g a att de tidigare inte läst dem eller att de ska läsa upp ett F. Under detta läsår har
även elever som läser fördjupade kurser och eller i snabbare takt haft individuella
lektioner under studieverkstaden bland annat i svenska, svenska som andra språk
och tyska.
Nytt för i år är att skolan använder samtliga salar i hela huset för studieverkstad.
Det finns nu också möjlighet till att sitta och studera i en lugn studiemiljö i en tyst
sal. Vi har också en särskild provsal.
Särskild undervisningsgrupp för elever med behov av extra stöd
På NMG finns det möjlighet att läsa efter en individuellt anpassad studiegång med
ett för eleven anpassat schema. Undervisningen sker då i en särskild
undervisningsgrupp med endast ett fåtal elever / ”en till en”- undervisning i en
lugn miljö där studierna leds av en lärare med specialpedagogisk kompetens.
Samarbete med lärare och mentor i de aktuella ämnena sker dagligen och är av
yttersta vikt för att hjälpa eleverna att uppnå skolans strävansmål.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Studieverkstaden har varit ett fortsatt viktigt verktyg för att få elever att komma
ikapp med de åtaganden de av olika anledningar inte har hunnit med. Skolans nya
system med salar har varit lyckat och vi bör arbeta vidare med detta.
i. Samarbete med andra skolor/musikinstitutioner
Moderna språk
Även under läsår 2021/2022 har NMG haft ett nära samarbete med Stockholms
Estetiska Gymnasium i kurserna Franska 3, Spanska 3 och Tyska 3 och 4.
Undervisningen i Franska 3 och Spanska 3 har ägt rum delvis digitalt, delvis på
STEG och undervisningen i Tyska har skett helt på NMG. I tyska har eleverna förutom praktisk träning i målspråket fått lära sig mycket om kulturella,
historiska, musikaliska samband mellan Sverige och de tysktalande områdena
behandlat interkulturella aspekter samt shaft sedvanlig grammatik - inbakat i de
stora temata som behandlats . Eleverna har i kurserna 4 och 5 förutom det årliga
temat “Oktoberfest”, huvudsakligen fått arbeta med två större teman under året
som gått. Dessa är “Tysklands historia från 1920-talet fram till 1945 ” (Realia)
under höstterminen samt under vårterminen arbetat med Österrike och Wien.
Undervisningen har skett i olika blandade former med både musik, bilder, dikter,
23

film, texter, och smaker från dessa teman. Eleverna har utifrån materialet sedan
fått producera egna arbeten, både enskilt och i grupp. Olika grammatikövningar
har ingått i dessa två teman. Ett stort fokus har också legat på elevernas
kommunikation och kommunikationsstrategier på målspråket i klassrummet.
Filmen Die Comedian Harmonists har tjänat som utgångspunkt för diverse
uppgifter i tysk realia, och estetiska tolkningar. I temat Österrike och Wien har
eleverna dels fått lära presentera en egen vald “Prominenten aus Wien”, tolkat
dikter och sånger från kända Österrikare, agera “Resebüro” och utifrån ett
fabricerat kundmail, skapat en - sin - drömresa till Wien med förslag på flyg,
sevärdheter, boende och mat & dryckesförslag. På så sätt har eleverna närmat sig
stadens stora kulturella och kulinariska utbud (även genom att få smaka typiska
österrikiska praliner som exempelvis Mozartkugel) . Utöver detta har eleverna
fått lära sig om och att tala och förstå Wienerdialekt och även fått tolka sången av
gruppen Seiler und Speer “Ham kummst” (komma hem) estetiskt. Eleverna har i
inom ramen för detta tema och genom “leken” fått lära sig och befästa
kunskaperna i tysk grammatik. I slutet på terminen - för att knyta ihop säcken fick
eleverna även se det första avsnittet av serien om Sisi - som just handlar om den
kanske mest kända kejsarinnan av Österrike & Ungerns liv.
I tyska 5 har eleverna arbetat mycket med tysk litteratur, fått diskutera dessa verk
och sätta in dessa i sina kontextuella sammanhang. De böcker som har lästs och
bearbetats både muntligt och skriftligt är: Kein Schnaps für Tamara, Wenn ein
Unugunu kommt, och Der Vorleser.
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
I över 10 års tid har NMG:s elever deltagit i delar av Musikhögskolans
undervisning. Som exempel kan nämnas:
● gemensamma huvudinstrumentlektioner
● orkesterprojekt
● kammarmusikprojekt
● konsertprojekt
● auskultationer vid lektioner på KMH
Detta år har vi haft flera samverkansprojekt med KMH. Vi har haft en
samverkanskonsert där våra elever spelade t.ex. stråkensemble tillsammans med
elever från musikhögskolan och blev dirigerade av en deras dirigentstudenter. Vi har
även samarbetat med Glenn Mossop, lärare i dirigering på KMH, som undervisat och
lett vår stråkensemble.
ABRSM
Associated Board of Royal Schools of Music i England och Nordiska
Musikgymnasiet har sedan läsåret 2014/2015 etablerat ett samarbete som innebär
att NMG är värdskola i Stockholm för ABRSM examina både i musikteori och
praktiskt musikutövande i instrument/sång. Examinas bedöms av en ABRSM
representant från England.
Kungliga Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier
NMG har föreslagit elever som motsvarar Akademiens krav för mottagande av
stipendierna och dessa elever har i maj 2022 fått sina stipendier utskickade direkt
från Akademien.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Samarbetet med KMH var uppskattat från båda håll. Både våra elever och deras
studenter upplevde att utbytet var av stort värde och vi arbetar på att ha liknande
samarbeten framöver.

Konsert i Grünewaldsalen vt 22

j.

Övrigt pedagogiskt arbete vid Nordiska Musikgymnasiet

Gymnasiemässan
Gymnasiemässan 2021 var detta år helt digitalt och på distans genom en speciell
extern plattform med digital monter och chattrum skapad för ändamålet.
Föräldramöten
Det första föräldramötet hölls 22 september. Efter en kort lärarpresentation kom
mötet att som vanligt präglas mer av en allmän information och genomgång av
skolans verksamhet såsom konsertverksamheten, luciafirandet, hur det går till med
sjukanmälan
och
ledighetsansökan,
elevhälsan,
nationella
prov,
mitterminsrapporter och mentorskap, läroböcker och Studieverkstaden. Efter
genomgången var det mingel i Läsbarnsrummet. På grund av rådande smittläge
fick bara en förälder till varje elev delta på mötet. Detta för att undvika trängsel
och minska smittrisken för covid-19.
Föräldramötet på vårterminen den 23 februari behandlade valbara kurser för
årskurs ett medan mentorerna även träffade elever och deras vårdnadshavare från
årskurs två och tre i ett mingelmöte i Läsbarnsrummet och Konsertsalen.
Öppet hus/informationskväll
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NMG har under läsåret 2021/2022 återgått till mer traditionella öppna hus där
högstadieelever och deras vårdnadshavare fått möjlighet att besöka skolan. Fyra
sådana tillfällen har getts under årets gång.
Mentorsarbete och utvecklingssamtal
Varje mentor ansvarar för ett antal elever och i skolans arbetsplan finns en
detaljerad beskrivning av detta arbete.
I samband med den nya skollagen har NMG sedan höstterminen 2012 arbetat med
att hitta nya rutiner kring elevhälsan och arbetet med åtgärdsprogram. I rutinerna
redogörs i detalj ett elevärendes gång och i vilken fas åtgärdsprogrammet kommer
in. Ett åtgärdsprogram skall föregås av en kartläggning som görs skriftligt på
förtryckt formulär. Kartläggningen görs av mentor tillsammans med berörd elev
och dennes vårdnadshavare om denne inte fyllt 18. För mindre ”restuppgifter”
eller enstaka missade prov kan det räcka med att undervisande lärare upprättar en
utvecklingsplan.
Om en elev riskerar F i någon kurs skall ett åtgärdsprogram upprättas.
Åtgärdsprogrammen tas fram i samråd med elev och vårdnadshavare om eleven
inte är myndig och utvärderas kontinuerligt. De åtgärder som tas fram i ett
åtgärdsprogram är uppdelade i olika ansvarsområden så att det tydligt framgår
vem som ansvarar för de olika åtgärderna. Åtgärdsprogrammen görs efter en
specifik mall med ett antal bilagor bifogade.
Vid veckans återkommande PG-möte finns en specifik punkt, elevärenden, på
dagordningen där åtgärdsprogram kan diskuteras. PGs medlemmar håller sig
kontinuerligt uppdaterade om elevers åtgärdsprogram och de specifika stöd och
lösningar som beskrivs däri. På så sätt får alla lärare information om de åtgärder
som planerats och beslutats för olika elever och dessa kan diskuteras utifrån ett
specialpedagogiskt perspektiv och utvärderas kontinuerligt. Åtgärdsprogrammen
förvaras i eleverna pärmar. Biträdande rektor fungerar som en länk mellan PG och
övrig skolhälsopersonal.
Under åren har NMG också fortsatt sitt arbete med att ytterligare förbättra
utvecklingssamtalen och den elevinformation som ges vid mitterminsrapporten
inför utvecklingssamtalen; något som nu är befäst hos lärarlaget. Målsättningen är
att kommentarerna ska vara framåtsyftande och av den art att varje elev,
vårdnadshavare och mentor, genom SkolApp ska ha god inblick i elevens aktuella
studiesituation och lägesstatus vid varje tillfälle för mitterminsrapportering.
Utvecklingssamtalen ligger på kvällstid under en vecka vid två tillfällen under
höstterminen och två tillfällen under vårterminen. Detta upplägg har för de flesta
föräldrar och elever fungerat bra och skolan har fortsatt att arbeta på det viset även
under den innevarande perioden även om flera utvecklingssamtal sker på andra
tider än de fyra planerade. Detta beror ofta på att elevens vårdnadshavare inte
finns i Stockholm eller att deras arbetssituation gör att de omöjligt kan komma
ifrån vid de aktuella tillfällena. Elever och vårdnadshavare har även möjlighet att
delta vid utvecklingssamtalen digitalt via t.ex. Google Meet.
Sedan höstterminen 2008 har skolan använt sig av ett webbaserat
skoladministrativt system. Både elever och vårdnadshavare har på detta sätt fått
möjlighet att logga in via webben och se elevens status i fråga om omdömen och
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frånvarostatistik. Systemet underlättar NMGs mentorsarbete då det är möjligt att
på ett och samma ställe ha enkel tillgång till elevens hela studiesituation. Även
informationsflödet mellan skolan och elev/vårdnadshavare har ökat då det på
Skolapp även finns en digital anslagstavla.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Möjligheten att träffa eleverna fysiskt och spontant under skoldagen har jämfört
med den digitala närvaron under pandemiåren varit positivt för mentorsarbetet.
Mycket av den kontinuerliga elevkontakten har förbättrats då man helt enkelt ses
oftare. Detta tillsammans med möjlighet att ha digitala möten med t.ex.
vårdnadshavare bidrar med fler verktyg i mentorsverktygslådan som vi
kontinuerligt använt oss av under läsåret. Lärarlagen arbetar fortsatt med att
förtydliga och synliggöra elevernas progression genom t.ex. formuleringarna av
studielägesrapporter.
Specialpedagogik
Under läsåret 2021/22 har lärarna inom PG och MG genomgått Skolverkets
kompetensutbildningsmodul om Specialpedagogik. Utbildningen består av tre
moduler, PG arbetade med Inkludering och delaktighet, Strategier för
undervisning och lärande samt Flerspråkighet. Varje modul bestod i sin tur av fyra
olika delar. Till varje del fick deltagarna läsa en text och ibland se på filmer och
lyssna på ljudfiler. Därefter diskuterades innehållet och gruppen planerade ett
lektionsupplägg för varje kapitel (fyra per modul). Efter genomförda lektioner
diskuterades resultaten från dessa i gruppen. Utifrån den litteratur och det
arbetsmaterial vi utgick ifrån kunde vi ganska snart konstatera att vi till stor del
jobbar på det sätt som skolverket så tydligt rekommenderar. Dock är
inkluderingstanken inte helt enkel att tillämpa i alla lägen. Där har vi en utmaning.
En annan utmaning är att få med alla berörda parter i elevens vardag såsom
vårdnadshavare och där så är fallet vårdpersonal.
Matematikundervisningen
Detta läsår har vi lagt upp matematikkurs Ma1b på två terminer istället för tre, då
vi bedömde att eleverna skulle klara det och kunna avsluta kursen med ett godkänt
betyg på det nationella provet i maj. Endast två elever måste förlänga kursen, pga
särskilda omständigheter. NMG har fortsatt att använda NOKflex, ett digitalt
läromedel med videogenomgångar, som innebär att eleverna kan ta del av
genomgångar i sin egen takt och gjort det möjligt för läraren att hinna hjälpa fler
elever med uppgifter eller speciella genomgångar. Det har också varit bra för
elever som är frånvarande från lektioner att kunna följa undervisningen.
Elever som fortsatte kursen från föregående läsår, avslutade kursen på
vårterminen, då det nationella provet på höstterminen krockade med resan till
Italien, som nu glädjande nog kunde genomföras igen.
Utöver de vanliga lektionerna har det också funnits ett 115-minuterspass per vecka
som kallats för mattestuga där elever deltar oavsett kurs i matematik, samt
studieverkstaden under torsdagar. De högre kurserna Ma2b respektive Ma3c och
Ma4 har haft separata lektioner.
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Dessutom har några elever som har svårigheter med den ordinarie undervisningen
i grupp träffat en lärare för enskild stödundervisning, vilket gjorde det möjligt för
dem att klara kursen.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Ma1b på två terminer kommer vi att fortsätta med, dels för att det nationella
provet på höstterminen krockar med resan till Italien och dels för att kurstiden inte
utnyttjas effektivt, med ett helt sommarlov mitt i kursen gör att eleverna behöver
tid att komma in i kursen igen efter lovet.
Fler genomgångar har då och då efterfrågats och en fördelning av lektionstiden
mellan individuell hjälp med problem, gemensam problemlösning och
genomgångar måste diskuteras med klassen och utvärderas kontinueligt under
kursens gång.
Naturvetenskap
Naturkunskap 1b börjar med den naturvetenskapliga metoden och eleverna
planerar och utför en laboration och skriver en laborationsrapport. De teoretiska
avsnitten är ekologi och hållbar utveckling, miljö och energi, cellen, genetik och
genteknik, samt livsstil och hälsa inklusive sexualkunskap. I kursen ska eleven
samla på sig kunskaper för att kunna diskutera och ta ställning i de olika teoretiska
avsnitten. De har gjort presentationer, med efterföljande diskussion, inlämningar,
prov och en mini exkursion till sjön trekanten.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Naturkunskap 1b bygger mycket på diskussioner, vilket inte passar alla elever.
Möjligheten att göra presentationer och diskussioner skriftligt finns alltid. En
längre exkursion, besök på naturhistoriska riksmuseet och liknande aktiviteter är
ett önskemål, men det beror på skolans övriga planering av schemabrytande
aktiviteter.
Engelska
August to December
Time was our theme for the run to Christmas, and we started with some future
reflection. Future me letters allowed students to explore their hopes, dreams and
goals, utilising future tenses and conditional structure and continuing the idea of
practising complex grammar without dedicated grammar focus. Throughout the
year, applying the same principles of engaging topics while considering specific
language targets gave pupils ample scope to learn, see in context and practise the
language and content necessary to fulfil the English curriculum criteria. Some
students, who required extra assistance, received ongoing help.
So, students discussed the concept of time and began with a scientific approach by
performing and documenting simple experiments to measure time. Working in
pairs and individually, they submitted experiments on various ideas, from how
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long it takes water to travel from root to leaf to how much time it takes to learn
and play a piece of unfamiliar music. Regarding language, they introduced a
purpose and illustrated a hypothesis, the materials, procedure, results and
conclusion. That prompted the students to discuss where our concept of time
originates, and we read and discussed an informative article on how children
develop a sense of time.
We moved to the theme of time within a historical context, and in small groups,
they discussed theories of moving through time and time travel's place in popular
literature and film. The students "time-travelled" to significant historical dates and
recorded their experiences before, during and after the event. They were free to
take on different perspectives, a fly on the wall, and be creative with the task of
constructing fictional narratives around historical facts. The pupils read an extract
from Slaughterhouse 5 by Kurt Vonnegut and how, within a world context, he
compared the past and future. That led to reading Washington Irving's short story
'Rip Van Winkle'. Through discussion and guided questions, we discovered
symbolism, allegory and political machinations within the historical context of the
American Revolution.
We turned to songwriters Bob Dylan, Bert Jansch, Bowie and Lennon, their
responses to political and personal change, and our experiences as we grow older.
Students considered their understanding of the phrasing and conversational nature
of songs, and some of the students responded by writing lyrics (and music) in a
similar vein.
To take us up to the Autumn break, we investigated and discussed Eckhart Tolle.
He has become one of the world's most popular spiritual teachers thanks to an
appearance on Oprah to promote his bestselling book, 'The Power Of Now' - the
concept that now is all that matters. The class took Tolles' ideas and presented
them in an article on modern life and how we might benefit from the spiritualist's
thoughts. However, it was valuable for students not to take everything at face
value and question whether Tolle's ideas had substance and if they were practical
for everybody.
To continue our 'time' theme, we read and spoke about Emily Dickinson and her
thoughts on the subject through her poem, 'The Carriage', which deals with death,
immortality and the passage of time.
Finally, we debated 'cancel culture' and 'it was a different time'. We spoke about
various examples, such as removing inappropriate statues or banning books, films,
and fictional characters, which have fallen out of favour. We asked the question of
how future generations will view our actions. It culminated in writing a formal
report for a local MP on how authorities should tackle this 'outdated' history and
culture.
January to June
After Christmas, the focus for English 5 and 6 became the National test and
preparation. The students needed to learn how to approach the different exam
tasks and utilise tricks and techniques to help them succeed. English 7 worked on
variations of the study.
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To begin, we concentrated on the listening parts. One element is a series of short
abstracts on a subject that matches one of many topic headings. The exam board
creates deliberately ambiguous texts that can connect to several topics. However,
only one is correct. The student must listen for language nuances to identify the
matching answer. To learn what examiners expect from students, the pupils
produced two abstracts each and recorded them. It also allowed the class to
research and write about various topics, valuable preparation for the national test.
Job application letters (an example of more formal writing), role-playing job
interviews, and official reading and speaking tasks integrated with our National
test focus. We continued to improve their general skills with an article, oral
presentation, letter or essay on temptation. Embracing technology (Grammarly,
Hemingway Editor) to help them spot and raise awareness of their typical errors,
e.g. punctuation, preciseness, run-on sentences, engaging language, clarity and
structure, something we have worked on all year.
Next, for English 5 and 6, students created a radio show from scratch as a short
break from testing. The task resulted from weekly conversations on methods to
get students to take responsibility for their learning, self-regulation, and
inclusivity. It was an opportunity to work towards a common goal as a class,
express their creativity and allow them to work individually and in smaller groups.
I gave them a set of basic rules. First, brainstorm ideas in small groups and present
them to the class. Democratically assign roles (including a leader), organise a
timeline, and write and record the show. In addition, there were technical duties
and jingles to write and record. It had to be 30-40minutes in length, with clean
language and a deadline to meet. I also expected them to produce a document
detailing their contribution to the project and a section reflecting on their ideas of
the project's value.
At the same time, English 7 worked on writing ability and producing the content
for the yearbook. Organising and working with the rest of year 3, they interviewed
each other and wrote summaries. Their brief was to set the scene for a casual
magazine-style encounter. I encouraged them to use reported speech and the 'show
not tell' technique. Summed up in this quote by Chekov - "Don't tell me the moon
is shining; show me the glint of light on broken glass."
The national test took priority over classes for a while, but there was an
opportunity for one more task. We returned to literature and remembered
well-loved characters to discuss relatability. Relatability is being easily
understood or feeling sympathy for a person or situation. All students had to
choose a fictional character that they relate to in some way. As well as how they
connect to them, they had to consider what makes them relatable and why an
audience needs to connect to a character. The groups supported their answers with
examples, short quotes from the book or articles on the subject. It was a chance to
talk and write about elements of personality, the importance of believable
characters, and the crucial emotional connection to the reader. Along with
language parameters, they had the opportunity to submit their work differently,
allowing them to consider styl, engagement and audience.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för engelska:
In response to positive feedback and evaluation, continuing from the previous
year, the course had a week-by-week map, allowing adaptability and variation for
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the return of the Spring national tests. In addition, students were back in class,
motivating them to meet course objectives, and the year ran smoothly. It was a
much better atmosphere, and the students could be students again. There were
excellent opportunities for them to work within their comfort zones in groups,
pairs or individually. And there were plenty of choices in how pupils presented
their work. Using Google classroom played a lesser role, although we did embrace
other technology, encouraging online apps like Grammarly and Hemmingway
Editor to be a continuous reminder to check their work for clarity, engagement,
correctness, conciseness and remembering their sources. The focus on the
National test listening tasks prompted students to learn more about the software
they have to record themselves. It helped some pupils overcome the sound of their
voices and allowed them to work together, producing great camaraderie and a
happy environment. The radio show worked better than I'd imagined, and the
students produced genuinely entertaining shows. Each student brought different
aspects to the table, from inventing characters, news articles, interviews, soap
operas, and sports events to presenting, acting, recording the individual sections
and creating catchy jingles.
Regarding Autumn 2022, the aim is to continue expressing each objective's
purpose with greater clarity, simplicity and more specific questioning and to build
on the positives of 2021/2022. There will be an enhanced focus on refining
students' skills and helping every individual achieve their goals. An idea that came
about last year that still resonates is for students to learn through sharing or
teaching their knowledge. The influx of international students will be an excellent
chance to understand better other cultures, traditions, and geography and share
local insights and expertise. The final goal, as last year, will be to instil the desire
to go beyond the 'A' grade and keep students in the loop throughout the process
with active mutual feedback.
Svenska
Sv1/Sva1
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år med samma lärare in i en
litteraturvetenskaplig del under höstterminen och en språklig del under
vårterminen - detta för att skapa bättre struktur och överskådlighet över detta
omfattande ämne, något som eleverna enligt kursvärderingen fortsatt tycker är bra
och upplever ge dem struktur på ett mycket omfattande och innehållsrikt ämne
som Svenska/Sva utgör. Under läsåret 2021/2022 har kursen igen kunnat ges i
fysisk form. Inom ramen för kursen Svenska/Sva har eleverna
getts
förutsättningar och träning i att utveckla många olika förmågor både muntligt och
skriftligt och på många varierande sätt.
Under höstterminen arbetades med bland annat att analysera och skriva noveller,
därefter introducerades epoken Antiken med teoretisk genomgång av tiden,
samhället, retoriken samt att ta upp de största diktarna Homeros och Sapfo och
deras verk. Eleverna fick även kunskap om ursprunget till begrepp som även finns
idag lyrik, epos, dramaturgi, rapsod och fick även själva skapa lyrik som
“publicerades” anonymt som “Diktsamling i Sapfos anda”. Vidare tittade vi på
hela filmen Odyssén vilket uppskattades av eleverna. De fick även knyta ihop
säcken genom jämförelser med nutiden. Vad är en rappare? I slutet av terminen
fick eleverna även arbeta med drama i undervisningen, som sedan utmynnade i de
tre grupparbetena att gestalta två antika tragedier Medea och Kung Oidipus samt
en komedi Lysistrate.
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Vårterminen, då fokus var språk och kommunikation, inleddes med en längre
kursdel om retorik. Eleverna fick göra en retorisk jämförelse mellan Joe Bidens
och Trumps talarsätt samt analysera ett hyllningstal tal Prins Daniels tal till
Kronprinsessan utifrån de tre grundpelarna ethos, logos, pathos samt vidare förstå
betydelsen av att och själva använda sig av retoriska figurer. I slutet av kursdelen
fick eleverna själva producera och framföra ett hyllningstal och ett politiskt
argumenterande tal; “Tal till Nationen” och ett “Hyllningstal” som de delvis fick
spela in på video. Vidare fick eleverna arbeta med att öva sig sig i referat- och
citatteknik samt källkritik. Under vårterminen undervisades eleverna även i och
fick lära sig mer om vad begreppen kronoloekt, dialekt, sexolekt,
dialektutjämning, sociolekt är - både i teori och praktiken. Temat mynnade sedan
ut i att välja en dialekt i Sverige och göra en egen muntlig presentation om denna.
Elever som läser kursen Sva1 fick istället göra presentationer om dialekterna i
sina hemländer - något som också är av intresse och till gagn för elever med
svenska som modersmål. Mot slutet av vårterminen fick eleverna lära sig hur man
refererar, källhänvisar och citerar och i vilka texttyper (både muntliga och
skriftliga) man främst använder sig av dessa. Kursen avslutades med det
Nationella provet i Svenska och Sva - med mycket goda resultat både i muntlig
framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.
Sv2/Sva2
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år in i en litteraturvetenskaplig del
under höstterminen och en språklig del under vårterminen - detta för att skapa
struktur och bättre överskådlighet över detta omfattande ämne och något som
eleverna enligt kursvärderingen fortsatt tycker är bra och ger dem struktur på ett
mycket omfattande och innehållsrikt ämne som Svenska/Sva. Under läsåret
2021/2022 har kursen kunnat genomföras i fysisk form igen. Inom ramen för
kursen Svenska/Sva har eleverna getts förutsättningar och kunnat träna i att
utveckla många olika förmågor både muntligt och skriftligt och på många
varierande sätt.
Under höstterminen introducerades eleverna i de litteraturvetenskapliga studierna,
fick läsa och analysera en novell Pälsen av Hjalmar Söderberg, göra en skriftlig
estetiskt utformad uppgift till denna och introducerades sedan i olika epokerna
Medeltiden, Renässansen och (Barocken) Fransk-klassicismen. Denna större
kursdel genomfördes även i nära samarbete med kursen Hi2b-kultur.
Medeltidstemat examinerades medelst att titta på och utifrån en analysmodell
analysera en audiovisuell text (film) Det sjunde inseglet, därefter i samband med
en konsert hålla i en medeltida kväll, där eleverna även dramatiserade viktiga
texter ur denna epok. När Renässansen behandlades fick eleverna genom den så
kallade Case-metodiken, själva läsa in sig på ämnet och litteraturen under denna
tid för att sedermera under namnet “lärarvikarie för en dag” skapa och hålla en
digital lektion om denna epok, där eleverna dessutom fick uppgiften att anpassa
sig efter en given “tänkt mottagare” - denna gång en fiktiv åk 7. Vi såg även en
modern radioteater av Hamlet och eleverna fick avsluta epoken med att läsa delar
ur Don Quijote.
Vårterminen ägnades åt språk- och kommunikation. Under denna termin
behandlades kursdelarna Vetenskapligt skrivande, Svenska språkets uppbyggnad/
Grammatik, Språken i Norden och Nordiska språk samt - för de elever som läste
kursen Sva2 kunna göra viktiga iakttagelser och jämförelser med sina egna
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modersmål - något som för övrigt även elever med svenska som modersmål också
har utbyte av. I samarbete med Examensarbetet och kursen Konstarterna och
samhället fick eleverna själva eller i par skriva en vetenskapligt utformad text och
efter skrivande introducerades och genomfördes även Opponering och
respondering. Själva “spikningsceremonin” skedde i konsertsalen i slutet av
terminen, då alla arbeten var helt klara och uppdaterade. Eleverna fick då varsin
hammare och spikade upp sina färdiga vetenskapligt hållna arbeten med lite musik
och “bubbel” (Trocadero Zero) i lite finare glas.
Under grammatikdelen fick eleverna efter två föreläsningar själva konstruera en
examination i grammatik med hjälp av det tekniska hjälpmedlet Kahoot! - något
som uppskattades. Kunskaperna testades och avgjordes sedan i partävlingen med
namnet “Det stora grammatikslaget”. Eleverna uppskattade denna variant av
examination mycket - dels eftersom de själva fick reda ut vilka frågor de ville
ställa i sina kahoot, dels då grammatik - som ofta kan uppfattas som något mindre
intressant - avhandlades i ett “roligare format”.
Gällande kursdelen Nordiska språk fick eleverna, förutom teoretiska kunskaper
om svenskans släktträd, språken i Norden versus Skandinaviska/Nordiska språk
och språken i Sverige, med hjälp av de kultursemiotiska begreppen Ego- Alter och
Alius (Sonesson, Cabak-Redéi, Mazur mfl.) djupare insyn i vikten av och det
positiva i att alltid inta ett demokratiskt förhållningssätt kring alla existerande
språk och kulturer. Eleverna fick under denna kursdel även läsa olika danska och
norska texter samt pröva på en “översättares” arbete och utmaningar.
Som avslutning på terminen fick eleverna öva vidare i argumentation denna gång
muntligt genom att deltaga i övningen “Dags för debatt!” som tog upp allehanda
ämnen.
“Examinationer” har i övrigt skett på varierande sätt och individanpassat genom
inspelade gruppsamtal (poddar, radioteater), filmatiseringar, olika skriftliga
texttyper etc.
Sv3/Sva3:
Kursen i svenska och sva delas enligt tidigare år in i litteraturvetenskaplig del
under höstterminen och en språklig del under vårterminen - detta för att skapa
struktur och överskådlighet i ett omfattande ämne och något som eleverna enligt
kursvärderingen tycker är bra och ger dem struktur. Under läsåret 2021/2022 har
kursen varit fysisk form. Inom ramen för kursen Svenska/Sva har eleverna getts
förutsättningar och träna i att utveckla många olika förmågor både muntligt och
skriftligt och på många varierande sätt.
Under höstterminen fick eleverna efter en introduktion i litteraturvetenskapliga
studier från Upplysningen och framåt, först arbeta med svensk litteratur under
epokerna fram till idag. Bland annat fick de lära känna Bellmans värld och
specifika drag genom Fredmans epistlar, vilket sedan utmynnade i att producera
egna epistlar - helt i Bellmans anda. Därefter fick eleverna fördjupa sig i en av
dem själva vald tidsepok från Upplysningen och framåt. Eleverna fick, då kursen
är direkt högskoleförberedande förhålla sig till uppgiften utifrån ett vetenskapligt
perspektiv, där även den tänkte mottagaren och den tänkta situationen skulle vara
“studenter vid universitetet”. Eleverna fick själva välja om de ville framställa en
poster, en utredande/vetenskapligt hållande text eller göra en muntlig presentation
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med hjälp av Google Presentationer som tekniskt hjälpmedel. Som examination
skedde dels muntliga presentationer i klassrummet dels som en initierad tänkt
konferenssituation med tillhörande utställning - där åk 2 blev inbjudna att deltaga
och ställa frågor till “forskarna” i åk 3.
Efter detta lästes och arbetades kring den längre novellen Förvandlingen av Franz
Kafka - ett fördjupande arbete som mynnade ut i egna skriftliga produktioner,
vilka samlades och presenterades. Under hösten analyserade vi även ett drama.
Det gavs eleverna två alternativ att antingen se teaterföreställningen De kommer
drunkna i sina mödrars tårar av Unga Klara eller I väntan på Godot - samt
utifrån avancerad analysmodell av dramatik analysera föreställningens denotativa
och konnotativa aspekter.
Under vårterminen arbetade eleverna förutom att förbereda sig inför Nationella
provet i Svenska innehållande övningar i att själva sambedöma olika skriftliga
prov samt att själva öva sig i att skriva en provuppgift. Vidare har eleverna arbetat
med kursdelen språkens uppkomst och syfte, svenskans släktskap,
språkhistoria/svenskans utveckling genom tiderna, attityder till olika språk och
språkliga förändringar och fördjupat sig i den övergripande frågeställningen: “Vad
är egentligen ‘svenskt’ när allt kommer omkring?” Mer ingående behandlades
temat mångspråkighet och minoriteter i Sverige, hur Sverige har sett på
minoriteter genom historien ur ett kultursemiotiskt perspektiv med begreppen
Ego, Alter, och Alius, vilka minoritetsspråk som finns i Sverige och vad
“minoritetsstatus” innebär. Eleverna har under detta år även haft
spikningsceremoni tillsammans med åk 2 där deras gymnasiearbeten har hängts
upp. “Examinationer” har i övrigt skett genom inspelade gruppsamtal (poddar,
radioteater), filmatiseringar, olika skriftliga texttyper.
Svenska bas – Nybörjarsvenska
Under senare delen av vårterminen 2022 har NMG tagit emot tre elever från
Ukraina som har påbörjat svenska som nybörjare. Då eleverna har haft högst
begränsade kunskaper om skolans digitala undervisningsplattform, har de först
fått lära sig hur Google Classroom fungerar och har därefter fått börja lära sig
svenska på olika sätt. Eleverna har påbörjat att arbeta i Classroom och med
läromedlet Mål 1, Form i Fokus A, Svt Språkplay, UR Språkplay. Eleverna har fått
uppgift att arbeta intensivt med svenska under sommaren utifrån den struktur som
har byggts upp i Classroom.
Sammanfattning ämnet Svenska/Sva
I förra läsårets kvalitetsundervisning stod det att läsa att dramatiseringar av text
och strukturerade dramaövningar skulle komma att införas mer. Detta för att
utveckla förmågan att analysera och gestalta texter estetiskt. Även om “Poetry
Slam” inte hanns med fanns det rikligt med övningar i att våga gå ur sin “Comfort
Zone” i syfte att få bättre uppfattning om hur röst och kropp kan samarbeta. Att
synliggöra elevernas produktioner inte bara inom klassen utan också externt är
också ett utvecklingsområde som har genomförts på ett bättre sätt detta år, som
exempelvis “spikningceremonin”, där arbeten hängts upp för föräldrar och
konsertbesökare att läsa begrunda och även genom att bjuda in andra årskurser.
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Reflektion, analys och förbättringsförslag för svenska:
Året som gått har på olika sätt varit spännande och även utmanande. Av samtliga
utvärderingar att döma har eleverna upplevt att kurserna har varit roliga,
varierande och givande. Eleverna i samtliga årskurser har i sina kursvärderingar
förmedlat att läraren har varit tydlig, har informerat om kurserna, gett tydliga
instruktioner, att innehållet har varit varierat, att alternativa redovisningsformer
har funnits, att läraren har spridit positiv stämning och gett mycket uppmuntran
och “sett alla - även om man inte säger ett pip” som en elev uttryckte det. Trots
detta önskas av någon eller några fåtal mer faktisk läsning av litteratur och av en
elev: “att oftare kunna få andra möjligheter till redovisningsformer”.
Vid nästa terminsstart kommer efter en kortare genomgång av kursvärderingarna
och allmänna riktlinjer för ämnet svenska och svenska som andraspråk även
individuella uppstarts- /kunskapssamtal att hållas med eleverna med konkreta tips
om specifika, individuella utvecklingsområden och vad som krävs för att på sikt
nå nästa nivå.
Ett annat viktigt utvecklingsområde dels inom ramen för ämnet Svenska, Sva och
Svenska bas/Nybörjarsvenska dels på skolnivå är främja integration och att utöka
interaktionen mellan elever som har svenska som målspråk och de internationella
elever som precis har kommit eller som kommer att börja på NMG. Detta kommer
att ske bland annat genom skolans ISCs men också genom olika styrda
gruppaktiviteter - där eleverna initialt, innan de internationella eleverna har lärt
sig tillräckligt svenska, använder sig av så kallat transspråkande (konversationer
på olika språk som alla kan förstå). Syftet med dessa övningar är att bryta isen, att
hjälpa eleverna att våga ta steget och kommunicera med andra på olika språk men
framförallt i syfte att utveckla det demokratiska tänkandet kring olika språk och
kulturer samt höja den interkulturella kompetensen hos samtliga elever.

Under vt 22 genomförde vi totalt över 50 konserter
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k.

Elevhälsofrämjande insatser

Människor är olika, en olikhet som bland annat kommer till uttryck gällande
inlärningen. Det betyder exempelvis att en del elever behöver mer tid än andra för
att lösa samma uppgift. Samtidigt vet skolan om att svårigheterna i skolan ofta
kan vara komplexa, vilket inte underlättar undervisningssituationen. Oavsett orsak
har Nordiska Musikgymnasiet ett ansvar för att alla ungdomar ges bra
förutsättningar för lärande och utveckling genom en god lärandemiljö.
Denna lärandemiljö ska alltid utgå från en helhetssyn på hälsa, lärande och
arbetsmiljö. Detta betyder bland annat att stöd och åtgärder ska finnas med som en
naturlig del i lärandeprocessen och främst genomföras i den egna klassen eller
gruppen. Lärandet ska också kännetecknas av delaktighet och inflytande samt utgå
utifrån elevens starka och positiva sidor. Detta för att stärka självbilden och
självkänslan, vilket i sin tur leder till att eleven upplever trygghet och framgång.
Både elever och föräldrar förutsätts vara delaktiga i arbetet.
Tidigare år har skolan har utöver detta anordnat föreläsningar med läkare och
psykolog vilka berört olika ämnen kring elevhälsa. Dels kring prestationsångest
och dess koppling till musik och livet i stort, men även kring rutinuppbyggnad och
hur man hanterar distansundervisning under den rådande pandemin på ett så
välfungerande sätt som möjligt.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Under detta läsår har vi haft en stor mängd konserter på och utanför NMG och
detta har lett till en märkbar utveckling av elevernas konsertrutin. Även det
faktum att eleverna har haft möjlighet att sjunga/spela samma repertoar under
flera konserter har bidragit till att säkerheten på scenen har blivit mycket bättre.
Detta område behöver kontinuerlig förstärkning från oss lärare men vi måste även
se till att eleverna påminner varandra om att inte jämföra sig med andra
sinsemellan.
För att öka sammanhållningen bland eleverna har skolan anordnat fler
regelbundna aktiviteter för hela skolan.
l.

Arbete med trivsel

NMG arbetar med trivselfrågor på daglig basis där verksamheten utgår från
likabehandlingsplanen. Skolan strävar efter att varje elev ska känna sig trygg, sedd
och vara en del av vår gemenskap på skolan. Skolan har nolltolerans mot
mobbning och kränkningar och tror på en ständigt pågående dialog med våra
elever.
Under läsåret har vi utanför ordinarie undervisning utfört ett antal trivselhöjande
och
gruppstärkande
aktiviteter
som
exempelvis
dramaövningar,
musikvideotävling, kickoff, tårttävling, Oktoberfest, halloweenfest, julmarknad,
spikiningsfest mfl.
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Under vt 22 har åk 2 även genomfört Skolinspektionens enkät där bl a
trivselfrågor berördes. Resultatet av enkäten har bland annat visat på mycket god
trivsel. 1
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Skolans kontinuerliga arbete med trivsel har haft gott resultat vilket återspeglas i
bl.a. skolinspektionens enkät. Att ha dessa trivselhöjande aktiviteter kräver dock
en extra ansträngning av personalstyrkan vilket bör vägas mot nyttan av sagda
aktiviteter. Ansvaret för dessa bör fördelas jämt över personalen framöver. I
skolinspektionens enkät framkom att informationen om elevhälsan måste bli
bättre.

Repetition inför festkonserten på Confidencen vt 22

2

Normer och värden

Skolan ska präglas av demokratiska värderingar. Redan under NMGs första
verksamhetsår bildades skolans elevråd/klassråd och eleverna fick därmed ett
forum att aktivt påverka verksamheten. Elevrådets uppdrag beskrivs i kapitlet
”elevernas ansvar och inflytande”. Gemensamma aktiviteter såsom utflykter,
stadsvandringar, teater- och konsertbesök samt konsertuppträdanden gav tillfälle
till många kulturella upplevelser och bidrog till en fin sammanhållning bland
eleverna.
Arbete med minskad elevfrånvaro
En viktig del i skolans arbete med normer och värderingar har alltid varit att aktivt
minska elevernas frånvaro. Ett väl fungerande frånvarorapporteringssystem,

1

https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=623149 (2022-06-15).
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nolltolerans vid frånvaro och hundraprocentig rapportering av skolk till CSN och
målsman är de viktigaste inslagen i detta arbete.
Nordiska Musikgymnasiet använder det administrativa systemet SkolApp som är
heltäckande avseende all slags elevadministration. Detta system underlättar för
lärare, elever, föräldrar och administrativ personal att direkt kunna ta del av
elevens studiestatus, även gällande frånvaro.
Skolans lokala arbetsplan beskriver de regler som gäller för hantering av frånvaro.
Skolans utvecklingsarbete för en ökad närvaro sker också via ökat ansvar för
mentorer samt arbete med strukturerad elevvård, tydligare information och
samarbete kring regler.
Närvarostatistik läsåret 2020/2021
2021/22
Närvaro
Frånvaro
Ledighet
Sjukfrånvaro
Olovlig frånvaro

89.5%
Jämfört med 2020/2021
+1.2%
+2.9%
-0.1%

1.6%
7.2%
1.7%

Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Efter pandemin har sjukfrånvaron ökat med 2.9%. Exakt orsak är svår att veta
utan vi får fortsätta att observera siffrorna de kommande åren. En potentiell orsak
är att eleverna inte längre kan delta på distans vid sjukdom. En sänkning av
olovlig frånvaro har skett, men det är inom felmarginalen. Skolans kontinuerliga
arbete med elevfrånvaro med exempelvis sms till vårdnadshavare vid olovlig
frånvaro och direktrapportering till eleven när förlust av CSN-bidrag föreligger
bör rimligen bidra till detta fortsatt mycket goda resultat.
3.

Elevernas ansvar och inflytande

Redan under det första verksamhetsåret bildades Nordiska Musikgymnasiets
elevråd/klassråd. Elevrådet har en gång i veckan schemalagda möten. Öppen
dialog med skolledning är en av de viktigaste grundstenarna i det demokratiska
skolarbetet och det är viktigt att varje elev kommer till sin rätt och känner tilltro
för sin skola. Nordiska Musikgymnasiet har skapat en plattform för ett väl
fungerande elevråd och skolan är måna om en kontinuerlig dialog med eleverna.
Elevrådet inbjuds även till den årliga skolkonferensen.
Elevinflytande är en viktig grundsten i NMGs verksamhet. Det är till stor del tack
vare eleverna som verksamheten har kunnat genomföra många lyckade satsningar.
Skolan har en levande dialog med alla parter och NMGs elever känner därför att
de kan påverka sin utbildning på flera olika sätt. Elevrådet arbetar aktivt med
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frågor kring elevinflytande och tack vare skolans lilla format är beslutsprocessen
snabb. Exempel på konkret elevinflytande är följande:
● Strukturerat elevrådsarbete med schemalagda möten varje alt varannan vecka
● Elevrådet närvarar vid behov vid pedagogiska gruppens/musikpedagogiska
gruppens möten.
● Elevrådet ansvarar till viss del för trivselhöjande aktiviteter

Sammanfattning av elevrådets år
Möten
Mötesprotokoll finns till fyra (4) möten. I dessa fyra protokoll diskuterades
bokningsschemat och städning i köket samt skolmerch. Resten av läsårets möten
nedtecknades inte. Antalet möten uppskattas till att vara max tjugo (20) tillfällen.
Diskuterade beslut
Beslut som diskuterades under möten men som aldrig blev av innefattar beslut om
skolmerch, men även delegationen av köksansvarig och en ny översyn på
bokningsregler för övningsrummen.
Verkställda beslut
De verkställda besluten består av de nu uppsatta bokningsreglerna, 100-days of
practice samt framtidsplanen.
Framtidsplan
Total omstrukturering av elevrådet som innebär en demokratisk valprocess in i
elevrådet. Vi ska också ha mycket bättre struktur för mötesprotokollen samt alltid
föra mötesprotokoll. Vi kommer bjuda in hela skolan till Elevrådets classroom för
transparansens skull och för att det enklare ska finnas tillgång till alla beslut,
meddelanden och elevformulär för de som är intresserade, Möten ska också hållas
regelbundet en gång i veckan. Elevrådet kommer också att vara med eller själva
organisera aktiviteter för eleverna på skolan för att skapa en ännu bättre atmosfär
på skolan, därför anser elevrådet att det skulle vara aktuellt att i samråd med
skolan diskutera metoder för intjänande av kapital till elevrådet.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis har det gångna året präglats mer av diskussion än av
verkställda beslut. I framtiden, från och med HT-22, ska elevrådet omstruktureras
till en styrelse som är med och påverkar skolan och är elevernas röst i
beslutstagandet.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Under detta läsår har pedagogiska gruppen inte haft något tydligt samarbete med
elevrådet. Vårt mål är att återuppta detta moment under nästkommande läsår.
Viktigt också att elevrådet utser en brandskyddsansvarig eftersom många elever är
i skolan efter skoldagen.
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4.

Utbildningsval – arbete och samhällsliv

SYV
Eleverna på Nordiska Musikgymnasiet ska erbjudas individuellt SYV-samtal som
bokas via rektor. SYV har också tagit fram användbara underlag för eleverna med
information om musikhögskolor, musikfolkhögskolor, utländska utbildningar och
annan eftergymnasial utbildning.
Flertalet av Nordiska Musikgymnasiets elever går vidare till olika
högskolor/folkhögskolor. Här följer ett urval av utbildningsinstitutioner som har
antagit Nordiska Musikgymnasiets studenter: Kungliga Musikhögskolan,
Universität für Musik und darstellende Kunst i Wien, Sibeliusakademien i
Helsingfors, Gotlands Tonsättarskola, sångutbildningen vid Operastudio 67,
Kulturama sånglinje, musikerprogrammet vid Edsbergs Musikinstitut, Bath
University,
Oxford
University,
Kungl.
Tekniska
Högskolan,
kyrkomusikerutbildning vid Ersta Sköndal Högskola, Stockholms universitet,
Uppsala universitet, Barrat Due Musikinstitut, Norges musikhögskola m fl. G
Stipendier
Nordiska Musikgymnasiet arbetar aktivt med rådgivning och hjälp angående
stipendiemöjligheter och ansökningar. Våra elever har erhållit stipendier från bl. a.
Stockholm Stads elevstipendium, Kungliga Musikaliska Akademien, Sandrews
stiftelse, Lindhés Advokatbyrå, Gålöstiftelsen m. fl. Stipendiesummorna har
varierat mellan 2000-75000 kr per elev.
Kungliga Musikaliska Akademiens ungdomsstipendier
Kungliga Musikaliska Akademien har fr o m läsåret 15/16 helt ändrat rutiner för
utdelande av sina ungdomsstipendier. Uppdraget att föreslå mottagare har
överförts till gymnasieskolor med spetsutbildning i musik. NMG har föreslagit
elever som motsvarar Akademiens krav för mottagande av stipendierna.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
MG har haft en levande diskussion angående vem som ska få möjlighet att få
stipendier från musikaliska akademien och varit samstämmiga i sitt urval. Vi ska
fortsätta att hjälpa elever med deras stipendieskrivande fortsatt under olika
workshoptillfällen.
5.

Bedömning, betyg och resultat

Skolans lilla format låter oss på allvar ta hänsyn till varje elevs individuella
förutsättningar och behov. Informationsflödet sker snabbt och ger möjlighet till
bättre åtgärdsplanering. Varje elev syns och hörs och ingen försvinner i mängden.
Individuell studieplanering, täta kontakter med föräldrar, mitterminsrapporter,
mentorskap är några av de moment som skolan ständigt arbetar med.
Fortsatt arbete med betyg och bedömning
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Inom den pedagogiska gruppen (PG) har det utarbetats gemensamma mål och
riktlinjer som fokuserar på den helhetssyn som präglar verksamheten. Följande
har gjorts:
Gemensam studiedag
Den gemensamma studiedagen med de andra estetiska programmen i
storstockholm ställdes tyvärr in förra läsår p.g.a. pandemin. I år tyckte vi inte att
programupplägget riktigt höll den nivå som fanns innan pandemin varför vi beslöt
att stå över detta år. Vi hoppas dock på att nivån kan bli lika hög och intressant
igen till nästa läsår.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Då betygskriterier kommer att införas behöver vi titta extra på dessa förändringar i
grupp.
1. Statistik över kursbetyg
Betygssnitt i kurserna svenska, engelska och matematik vid NMG
Att jämföra kursgenomsnitt år till år är svårt då det blir stor varians p.g.a. klassernas
relativt små storlekar. Se “Resulat NP Svenska…” etc

NMG

LÅ 21/22

NMG LÅ20/21

Eng 5 - Snittbetyg 18.1
Eng 6 - Snittbetyg 17.6
Eng 7 - Snittbetyg 20
Ma1b - Snittbetyg 13.6
Ma2b - Snittbetyg 13.9
Sv1/SVA1- Snittbetyg 17.7/12.5
Sv2/SVA2 - Snittbetyg 17.7/14.4
Sv3/SVA3 - Snittbetyg 19.2/15
a.

18.3
18.7
19.3
15.3
16.3
18.1/17.5
14.2/12.8
13.7/12.3

Sammanfattande analys av bakomliggande orsaker till skolans resultat.

Den genomsnittliga betygssnittspoängen för avgångsklassen LÅ21/22 är 17,2.
Detta kan jämföras med det nationella genomsnittet för estetiska programmet med
inriktning musik LÅ 19/20: 15.5. Resultatet för NMGs avgångsklass LÅ 20/21 var
17,4.
De högsta genomsnittspoängen ses fortsatt generellt inom musikämnena där
många elevers främsta fokus och intresse oftast ligger, men även i de teoretiska
ämnena har eleverna höga betyg.
Arbetet med att se till att eleverna inte väljer för mycket valbara kurser i “onödan”
ger fortsatt gott resultat. Elever och målsmän har även detta år fått en särskild
genomgång där gymnasiets poängsystem, betygssystem, meritpoäng, behörighet
till högskola och valbara kursers påverkan på dessa, presenterats.
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Statistiken för riket fördelat på kurs finns inte att tillgå detta år.
Vad Nordiska Musikgymnasiet kan göra för att ytterligare höja resultaten
● Ytterligare arbete med fler och varierade arbetssätt.
● Vidare arbete för att förverkliga skolans värdegrund.
● Vara ännu mer lyhörda för elevernas behov gällande varierade arbetssätt och
redovisningsformer.
● Ännu fler ämnesövergripande samarbeten.
● Utöka arbetet med elever i behov av särskilt stöd genom vidare
individanpassning.
● Ytterligare evidensbaserade anpassningar av skolverksamheten.
● Vidare samarbete med expertis inom hälsa och välmående såsom läkare och
psykologer via t.ex. föreläsningar för elever och/eller personal.
● Vidareutveckling av anpassningar för elever med NPF och andra
funktionsvariationer.
● Vi överväger att skapa en struktur där eleverna träffas i studiecirklar, där
eleverna kan hjälpa varandra att lyckas i sina studier, men också träffas inom
grupper baserade på andra intressen. Detta bör ge goda effekter på elevernas
välmående och vidare, deras resultat.
● Som ett led i att göra eleverna mer självständiga och förbättra resultaten
ytterligare i musikkurserna bör vi fokusera mer på att förbättra elevernas
egen instudering, framför allt i ensembler och körer.
● Vidare arbete med att kontinuerligt arbeta efter de förslag som finns i
kvalitetsredovisningen under läsåret.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Skolan kan redovisa ett mycket fint resultat gällande snittbetyg även när
distansundervisningen tagit bort. Förhoppningsvis kan dessa åtgärder
ytterligare förbättra dessa resultat.
b. Redovisning och utvärdering av Nationella prov / nationella provresultat
nationella prov genomfördes 2022 Svenska och Sva
Redovisning och utvärdering av nationella provresultat i svenska, engelska
och matematik vid NMG VT-22.

RESULTAT NP SVENSKA 1 DELPROV
Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

9

1

-

-

1

-

11

Del B

6

2

1

1

1

-

11

Del C

5

2

2

2

-

11

Provbetyg

5

4

-

1

-

11
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SLUTRESULTAT NP SVENSKA 1 VT 2022
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

45%

36%

-

9%

9%

-

100%

Antal
elever

5

4

-

1

1

-

11

F

Totalt

SLUTBETYG I SVENSKA 1 VT 2022
A

B

C

D

E

Procent

45%

36%

9%

-

9%

100%

Antal
elever

5

4

1

1

11

Kommentarer
Som det framgår av tabellerna ovan finns det nästan ingen diskrepans i de slutbetyg som
satts för kurserna i jämförelse med resultatet i de nationella proven. Även om utslaget
Nationella proven skall ses som viktigt inför den slutgiltiga betygssättningen, kan man
dock ej frångå de sammanlagda resultaten från alla övriga kursdelarna som avhandlats
under året. I anslutning till detta kan vidare tilläggas att den skrivprocess som normalt
alltid sker vid skriftliga uppgifter testas på ett helt annat sätt i NP - nämligen utan
förberedelser. Istället för att eleven således ges rimlig tid att fundera på en frågeställning,
får skriva ett första utkast, får lämna in, får respons/återkoppling och därefter kan
utveckla eller förtydliga textdelar till färdig slutproduktion, får de först på provdagen reda
på vilken frågeställning som gäller, och skall sedan under tidspress skriva en helt “färdig”
textproduktion - vilken i sin tur bedöms utifrån de uppställda kriterier som egentligen
först brukar användas efter en första återkoppling och bearbetning av text. Under ett NP
krävs det således av eleven att denne bara under några få timmar redan förväntas
producera den “perfekta texten” - en text som eleven inte heller får möjlighet att skriva ut
för att läsa korrektur. Alla som skriver vet att detta inte är ett normalt sätt att skriva en
helt färdig textproduktion på, då detta är en skrivprocess. Dessutom tillkommer det ofta
på grund av provsituationen stresspåslag då många eleverna upplever att de under en kort
tid behöva prestera en perfekt text som eventuellt kommer att avgöra hela kursens
slutgiltiga betyg. Någon annan elev kan också ha varit sjuk vid provtillfället och därför
inte har haft möjlighet att prestera på den nivå hen brukar etc. Därutöver kräver de som
utformat provet i sina bedömningskriterier väldigt mycket av den enskilde eleven - där
varje litet misstag och varje liten detalj räknas in i bedömningen av detta egentligen
“första utkast” enligt skrivprocessen.
Av dessa ovan nämnda anledningar har jag i min bedömning därför fastslagit, att de andra
kursdelarnas resultat ska ha lika stor betydelse i den slutgiltiga betygssättningen. Har
eleven således tidigare under årets mängd av liknande och även mer komplicerade
uppgifter uppnått andra nivåer - har denne elev trots sitt sammanlagda provbetyg under
NP ändå fått det betyg hen har uppnått för hela kursen. Detta gäller exempelvis en elev,
som nådde D i NP men fick C i sitt slutbetyg.
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RESULTAT NP SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 DELPROV VT 2022
Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

-

-

1

1

-

-

2

Del B

-

-

-

-

1

1

2

Del C

-

-

-

-

-

2

2

Provbetyg

-

-

-

1

1

2

SLUTRESULTAT NP SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 VT 2022
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

50%

50%

100%

Antal
elever

1

1

2

F

Totalt

SLUTBETYG I SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK VT 2022

A

B

C

D

E

Procent

50%

50%

100%

Antal
elever

1

1

100

Kommentarer:
Som det framgår av tabellerna ovan finns det en liten diskrepans i de slutbetyg som satts för kurserna
i jämförelse med resultatet i de nationella proven. Även om utslaget Nationella proven skall ses som
viktigt inför den slutgiltiga betygssättningen, kan man dock ej frångå de sammanlagda resultaten från
alla övriga kursdelarna som avhandlats under året. I anslutning till detta kan vidare tilläggas att den
skrivprocess som normalt alltid sker vid skriftliga uppgifter testas på ett helt annat sätt i NP nämligen utan förberedelser. Istället för att eleven således ges rimlig tid att fundera på en
frågeställning, får skriva ett första utkast, får lämna in, får respons/återkoppling och därefter kan
utveckla eller förtydliga textdelar till färdig slutproduktion, får eleven först på provdagen reda på
vilken frågeställning som gäller, och skall sedan under tidspress skriva en helt “färdig”
textproduktion - vilken i sin tur bedöms utifrån de uppställda kriterier som egentligen först brukar
användas efter en första återkoppling och bearbetning av text. Under ett NP krävs det således av
eleven att denne bara under några få timmar redan förväntas producera den “perfekta texten” - en
text som eleven inte heller får möjlighet att skriva ut för att läsa korrektur. Alla som skriver vet att
detta inte är ett normalt sätt att skriva en helt färdig textproduktion på, då detta är en skrivprocess.
Dessutom tillkommer det ofta på grund av provsituationen stresspåslag då många eleverna upplever
att de under en kort tid behöva prestera en perfekt text som eventuellt kommer att avgöra hela
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kursens slutgiltiga betyg. Någon annan elev kan också ha varit sjuk vid provtillfället och därför inte
har haft möjlighet att prestera på den nivå hen brukar etc. Därutöver kräver de som utformat provet i
sina bedömningskriterier väldigt mycket av den enskilde eleven - där varje litet misstag och varje
liten detalj räknas in i bedömningen av detta egentligen “första utkast” enligt skrivprocessen.
De två elever vid NMG som läser Svenska som andraspråk 1 är inte födda i Sverige utan har bara
bott i Sverige i 2,5 år. Under deras första år i Sverige har båda elever mycket snabbt och på ett
intensivt sätt lärt sig det svenska språket och sedermera också klarat NP för ämnet Sva Grundskolan
åk 9. Eleverna har under det gångna året, då de läst Sva1, i de andra kursdelarna uppnått andra nivåer
- då de även har haft mer tid på sig att slutföra olika uppgifter. Anledningen till att betygssnittet i
Sva1 har sjunkit markant från 17,5 till 12,5 året 2021/2022 beror även på ovanstående orsak.
Eleverna i tidigare årskurs har bott länge resp. är födda och uppvuxna i Sverige.
Av dessa ovan nämnda anledningar har jag i min bedömning också fastslagit, att de andra
kursdelarnas resultat ska ha lika stor betydelse i den slutgiltiga betygssättningen. Har eleven således
tidigare under årets mängd av liknande och även mer komplicerade uppgifter uppnått andra nivåer har denne elev trots sitt sammanlagda provbetyg under NP ändå fått det betyg hen har uppnått för
hela kursen. Detta gäller exempelvis den en elev, som under provets tid fick F i NP men fick E i sitt
slutbetyg.

NATIONELLA PROV I SVENSKA 3, VT 2022
Fördelning: Antal personer
Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

2

7

2

-

-

-

11

Del B

10

1

-

-

-

11

Provbetyg

2

-

-

-

-

11

9

SLUTRESULTAT NP SVENSKA 3 VT 2022
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

18%

81,8%

-

-

-

-

100%

Antal
elever

2

9

-

-

-

-

-

B

C

D

E

F

Totalt

Procent 63%

36%

-

-

-

-

-

Antal
elever

4

-

-

-

-

11

SLUTBETYG I SVENSKA 3 VT 2022

A

7

45

Kommentarer

Som det framgår av tabellerna ovan finns det en viss diskrepans i de slutbetyg som satts
för kurserna i jämförelse med resultatet i de nationella proven. Även om utslaget
Nationella proven skall vara viktigt inför betygssättningen kan man inte heller frångå de
sammanlagda resultaten från alla övriga kursdelarna som avhandlats under året - där även
utredande text har ingått med andra resultat. Viktigt att betänka i slutgiltig betygssättning
är också det faktum att det skriftliga provet i NP väger tyngre, vilket innebär att om en
elev har A i delprov “skriftlig framställning” och B i muntlig framställning uppnår ett
provbetyg på en A-nivå på hela provet, emedan en elev som har B i den skriftliga
framställningen och A i den muntliga, enkom kan uppnå ett B på hela provet. I anslutning
till detta kan vidare tilläggas att den skrivprocess som normalt alltid sker vid skriftliga
uppgifter testas på ett helt annat sätt i NP. Istället för att eleven ges rimlig tid att fundera
på en frågeställning, får skriva ett första utkast, lämnar in, får respons/återkoppling och
därefter kan utveckla eller förtydliga textdelar, får de först på provdagen reda på vilken
frågeställning som gäller, och skall sedan under tidspress skriva en helt “färdig”
textproduktion vilken bedöms utifrån de uppställda kriterier som egentligen först brukar
användas efter en första återkoppling och bearbetning av text. Under ett NP krävs det
således av eleven att denne dels a) ska sätta sig in i ett - för hen nytt och okänt skrivsammanhang (“du studerar på universitetet”) dels b) bara på några få timmar
förväntas producera den “perfekta texten” - en text som eleven inte heller får möjlighet att
skriva ut för att läsa korrektur. Alla som skriver vet att detta inte är ett normalt sätt att
skriva en färdig text på. Dessutom tillkommer det ofta på grund av provsituationen
stresspåslag då många eleverna upplever att de under en kort tid behöva prestera en
perfekt text som eventuellt kommer att avgöra hela kursens slutgiltiga betyg. Någon
annan elev kan också ha varit sjuk vid provtillfället och därför inte har haft möjlighet att
prestera på den nivå hen brukar etc. Utöver detta kräver de som utformat provet i sina
bedömningskriterier väldigt mycket av den enskilde eleven - där varje litet misstag och
varje liten detalj räknas in i bedömningen. Av dessa ovan nämnda anledningar har jag i
min bedömning därför fastslagit, att de andra kursdelarnas resultat ska ha lika stor
betydelse i den slutgiltiga betygssättningen. Har eleven således tidigare under årets
mängd av liknande och även mer komplicerade uppgifter uppnått den högsta nivån A har denne elev trots sitt sammanlagda B (på grund av att den skriftliga uppgiften värderas
högre än den muntliga ) ändå erhållit det betyg hen har uppnått för hela kursen i en
sammanvägd bedömning - och därmed fått sitt A i slutbetyg.

NATIONELLA PROV I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3, VT 2022
Fördelning: Antal personer

Kursprov

A

B

C

D

E

F

TOTALT

Del A

-

1

-

1

1

1

4

Del B

1

2

-

1

-

-

4

1

1

1

1

-

4

Provbetyg

SLUTRESULTAT NP SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3 VT 2022
Fördelning: procent

A
Procent -

B

C

D

E

25%

25%

25%

25%

46

F

Totalt
100%

Antal
elever

.

1

1

1

1

-

4

SLUTBETYG I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3 VT 2022
Fördelning: procent

A

B

C

D

E

Procent 25%

-

50%

-

25%

100%

Antal
elever

-

2

-

1

4

1

F

Totalt

Kommentarer

Som det framgår av tabellerna ovan finns det en viss diskrepans i de slutbetyg som satts
för kurserna i jämförelse med resultatet i de nationella proven. Även om utslaget
Nationella proven skall vara viktigt inför betygssättningen kan man inte heller frångå de
sammanlagda resultaten från alla övriga kursdelarna som avhandlats under året - där även
utredande text har ingått med andra resultat. Viktigt att betänka i slutgiltig betygssättning
är också det faktum att det skriftliga provet i NP väger tyngre, vilket innebär att om en
elev har A i delprov “skriftlig framställning” och B i muntlig framställning uppnår ett
provbetyg på en A-nivå på hela provet, emedan en elev som har B i den skriftliga
framställningen och A i den muntliga, enkom kan uppnå ett B på hela provet. I anslutning
till detta kan vidare tilläggas att den skrivprocess som normalt alltid sker vid skriftliga
uppgifter testas på ett helt annat sätt i NP. Istället för att eleven ges rimlig tid att fundera
på en frågeställning, får skriva ett första utkast, lämnar in, får respons/återkoppling och
därefter kan utveckla eller förtydliga textdelar, får de först på provdagen reda på vilken
frågeställning som gäller, och skall sedan under tidspress skriva en helt “färdig”
textproduktion vilken bedöms utifrån de uppställda kriterier som egentligen först brukar
användas efter en första återkoppling och bearbetning av text. Under ett NP krävs det
således av eleven att denne dels a) ska sätta sig in i ett - för hen nytt och okänt skrivsammanhang (“du studerar på universitetet”) dels b) bara på några få timmar
förväntas producera den “perfekta texten” - en text som eleven inte heller får möjlighet att
skriva ut för att läsa korrektur. Alla som skriver vet att detta inte är ett normalt sätt att
skriva en färdig text på. Dessutom tillkommer det ofta på grund av provsituationen
stresspåslag då många eleverna upplever att de under en kort tid behöva prestera en
perfekt text som eventuellt kommer att avgöra hela kursens slutgiltiga betyg. Någon
annan elev kan också ha varit sjuk vid provtillfället och därför inte har haft möjlighet att
prestera på den nivå hen brukar etc. Utöver detta kräver de som utformat provet i sina
bedömningskriterier väldigt mycket av den enskilde eleven - där varje litet misstag och
varje liten detalj räknas in i bedömningen. Av dessa ovan nämnda anledningar har jag i
min bedömning därför fastslagit, att de andra kursdelarnas resultat ska ha lika stor
betydelse i den slutgiltiga betygssättningen. Har eleven således tidigare under årets
mängd av liknande och även mer komplicerade uppgifter uppnått högre nivåer än under
NP - har denne elev - också på grund av att den skriftliga uppgiften värderas högre än den
muntliga - ändå fått det betyg hen har uppnått för hela kursen i en sammanvägd
bedömning.
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ENGELSKA
Betyg i kursen En 5 LÅ 2021/ 2022
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

46 %

31 %

23 %

0%

0%

0%

100 %

Antal
elever

6

4

3

0

0

0

13

Nationella provet vt 22 En 5
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

25 %

42 %

17 %

17 %

0%

0%

101 %

Antal
elever

3

5

2

2

0

0

12

Betyg i kursen En 6 LÅ 2021/ 2022
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

29 %

47 %

24 %

0%

0%

0%

100 %

Antal
elever

5

8

4

0

0

0

17

Nationella prov En 6 vt 22
A

B

C

D

E

F

Totalt

Procent

9%

45 %

36 %

0%

9%

0%

99 %

Antal
elever

1

5

4

0

1

0

11
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MATEMATIK
Ma1b kursbetyg ht 2021 / vt 2022

Procent
Antal
elever

A

B

C

D

E

F

Totalt

17 %

9%

26 %

9%

35 %

4%

100 %

2

6

2

8

1

23

4

Ma1b Nationellt prov vt 22

Procent
Antal
elever

A

B

C

D

E

F

Totalt

23 %

15 %

0%

15 %

23 %

23 %

99 %

2

0

2

3

3*

13+

3

Kommentarer från läraren: De elever som förra läsåret skulle läsa kursen på tre
terminer, hamnade mitt i ett byte av kursplan och kunde dessutom inte genomföra
det
nationella provet på höstterminen, utan först på vårterminen.
+Många elever var sjuka i slutet av terminen och under det nationella provet.
*Tre elever kunde mha enskild coachning av lärare under läsåret uppnå E i kursen.

6.

Rektors ansvar

Nordiska Musikgymnasiets rektor har genomgått den statliga rektorsutbildningen
vid Stockholms universitet. Utbildningen pågick under tiden september 2010 –
juni 2013.
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet
inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn ansvarar för att lokal arbetsplan
upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de
riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har
ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för
att:
● utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas
önskemål och val av kurser och så att återvändsgränder i studiegången
undviks,
● undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter
elevernas skiftande behov och förutsättningar
● skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas
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● arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och
läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka
och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska
hjälpmedel
● undervisning, elevhälso- och SYV-verksamhet utformas så att elever som
behöver särskilt stöd och hjälp får detta
● eleverna får information inför studiernas början, får en väl utformad
introduktion i studierna och i ämnet/kursen och får stöd att formulera mål för
sina studier
● varje elev i dialog med skolan gör upp en individuell studieplan och reviderar
den vid olika tillfällen under utbildningen
● upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för
att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom
mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda
● lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som
krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter
● det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna
får ett sammanhang i sina studier
● samverkan med universiteten och högskolorna samt arbetslivet utanför
skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en
förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning
● den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna
får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt
utbildning och yrke
● stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen
● att skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser
som Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen
Rektor har när det gäller gymnasieskolan ett särskilt ansvar för att:
● föräldrar får insyn i elevernas skolgång
● skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen skall bidra, samordnas

så att de utgör en helhet för eleven och
● eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med

tobak, alkohol, narkotika och andra droger

7. Skolans digitaliseringsarbete
Under läsåret 21/22 har fortsatt med, och vidareutvecklat, vårt arbete med Google
Classroom. Samtliga lärare (huvudinstrumentlärare exkluderat) använder sig nu av
Classroom.
Digitala presentationer
Kopplat till olika kurser behöver elever visa kunskaper i att presentera med stöd av
digitala hjälpmedel. I detta sammanhang har många valt att använda sig av det
presentationsprogram som finns bland skolans Google-program.
Anmälan av ledig lektion i huvudinstrument sång
Vid frånvaro på enskilda lektioner i huvudinstrument sång anmäls lektionen ledig
via facebook-grupp. Andra elever kan då boka in sig på lektionen via samma grupp.
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Pianoackompanjemang
Eleverna anmäler sig till övningstider hos skolans pianister Henrik Löwenmark och
Teres Löf via lista på Google Drive/Classroom.
NOKflex i matematikundervisningen
Detta läsår har vi fortsatt använda ett helt digitalt läromedel, NOKflex, som bygger
på Matematik 5000 och som innehåller genomgångar, både video och text, samt
uppgifter mm.
NMG recording sessions
Under lå 21/22 fortsatte vi med inspelningsprojektet NMG recording sessions - ett
tillfälle för elever att få göra en videoinspelning av instuderade musikstycken på
plats på skolan. Dessa videoinspelningar exponerades sedan via våra mediakanaler
på Facebook, Instagram och Youtube. Dessa inspelningar har gjorts i samband med
konserter och generalrepetitioner.
Resurstider
Eleverna bokar resurs-lektioner i musik via dokument i Google Drive/ Classroom.
Tiderna kan användas av skolans alla elever, för att t.ex. pröva nya genrer eller
instrument eller för att fördjupa sina kunskaper i musikteori, ensembleledning eller
annat inom musik. Resurstiderna används även som läxhjälp och återtagningstider
för elever som missat vissa moment.
Reflektion, analys och förbättringsförslag för detta område:
Många elever har uppskattat tävlingsmomentet i NOKflex, detta har också lett till att
elever frågar om hjälp med uppgifter som de inte lyckats lösa, för att inte förlora
poäng, istället för att strunta i uppgifterna. Andra tycker dock att en pappersbok är
att föredra. Vi kommer att fortsätta med NOKflex detta läsår.
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Områden för utveckling på enhetsnivå
●

●

Utveckla elevernas förståelse för processorienterat arbete istället för resultatbaserat
dito genom exempelvis övning, djupinlärning genom repetition, och
metareflektioner.
Vidareutveckling av interkulturellt förhållningssätt inom både lärarlag och
elevgrupp. Detta ses som särskilt viktigt på grund av ett ökat antal elever från
utlandet.

Områden för utveckling på områdesnivå enligt denna
kvalitetsredovisning
●
●
●
●

Fortsatt ämnesövergripande arbete, med särskilt fokus på Engelska och
Naturvetenskapliga ämnen
Främja utomlektionella aktiviteter/intressen, gärna veckovis.
Fortsatt och utvecklat arbete med föreläsningar ang. nervositet och scenskräck,
gärna i samarbete med ESKO
Utveckling av elevrådets arbete och samarbete med PG

Denna kvalitetsredovisning har utarbetats av rektor, pedagogiska gruppen,
musikpedagogiska gruppen, samt elevrådet vid Nordiska Musikgymnasiet.
Kvalitetsredovisningen ingår i Nordiska Musikgymnasiets kontinuerliga kvalitetsarbete.
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