
 
 
 
 

Kvalitetsrapport - Johannes Petri skola 
Sammanfattning av kvalitetsåret 2019/20 
 
Nedan presenteras Johannes Petris huvudsakliga kvalitetsresultat för läsåret 
2019/20. Rapporten bygger på följande struktur:  
 

● “Funktionell kvalitet” - I vilken grad når eleverna de nationella målen? 
● “Upplevd kvalitet” - Hur upplever eleverna utbildningen utifrån sina personliga 

förväntningar? 
● Identifierade utvecklingsområden läsåret 2020/21 

 
För att skapa en överblick presenterar vi tre kvalitetsmått för “Funktionell kvalitet” 
och tre för “Upplevd kvalitet”. Efter redovisningen av kvalitetsmåtten kommenterar 
rektor resultaten -  både utifrån de faktiska resultaten men också utifrån de 
kvalitetshöjande insatser som skolan arbetat med under läsåret 2019/20. Slutligen 
presenteras de identifierade utvecklingsområden som skolan ämnar arbeta med 
under läsåret 2020/21.  
 
Funktionell kvalitet 
 

- kunskapsresultat åk 9 
 

 
 

Meritvärde  
 

256,1 

Gymnasiebehörighet 
 

96,8 % 

Andel elever som har nått kunskapskraven i samtliga 
ämnen (A-E) 

95,7 % 

Rektors kommentar till kunskapsresultaten: 
 
På Johannes Petri skola har vi en hög andel elever som når godkänt i alla ämnen 
och i stort sett samtliga elever blir behöriga till ett gymnasieprogram.  
 



 

En viktig del i de höga resultaten är lärarnas engagemang och tro på att alla elever 
kan lyckas. Under de två senaste läsåren har samtliga lärare utbildats via 
Skolverkets insats “Specialpedagogik för lärande” vilket har bidragit till en större 
kunskap kring hur man genom ledning och stimulans och extra anpassningar kan 
ge alla elever möjligheter att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Under läsåret genomför såväl yngre som äldre elever olika screeningar. Utifrån de 
resultat vi får på grupp- och individnivå har vi arbetat målmedvetet för att höja 
kunskapsnivån hos eleverna. Resultaten i slutet av läsåret är till största delen 
förväntade och stämmer väl överens med de prognoser som gjorts under året.  
 
Vår studioverksamhet och det arbete elevhälsan, specialpedagoger och 
speciallärare gör är en av faktorerna som gör att vi, trots att många elever är i 
behov av särskilt stöd, har en hög andel godkända elever på skolan. Arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd och har utvecklats under läsåret. I studion kan vi 
fånga upp elever som upplever svårigheter i klassrumsmiljön, såväl socialt som 
studiemässigt, vilket är en trygghet för både lärare, elever och vårdnadshavare.  
 
Vi har under läsåret varit en del av Nacka kommuns arbete “Våga Visa” där 
observatörer besökt vår skola, gjort klassrumsbesök i alla årskurser samt intervjuat 
skolledning, lärare och elever. I deras rapport kan man läsa om följande 
framgångsfaktorer: 
 
“Vi ser en skola med engagerade pedagoger som har ett respektfullt 
förhållningssätt och höga förväntningar gentemot sina elever. En av skolans 
främsta styrkor är arbetet med anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd 
för eleverna. Elevhälsan utgör en central del av skolan och under föregående och 
innevarande läsår genomförs det specialpedagogiska lyftet. En ytterligare stark 
sida är det systematiska kvalitetsarbetet där ledningen tar ansvar för att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten tillsammans med personalen.” 
 
Något som vi har arbetat med under läsåret är utvecklandet av en gemensam 
lektionsstruktur. Denna gäller för alla lärare, i alla årskurser och alla ämnen. Alla 
lärare behöver vara trygga i att använda sig av denna lektionsstruktur då den 
bidrar till en bättre studiero och ger en trygghet hos eleverna vilket gör att eleverna 
vet vad som förväntas av dem vilket i förlängningen även bidrar till högre 
kunskapsresultat.  
 
I de yngre åldrarna arbetar man ofta ämnesövergripande. Vi kan se att vi behöver 
arbeta för att utveckla detta även för de äldre eleverna. Vi tror att detta är positivt 



 

 
 
Upplevd kvalitet 
 

- elevundersökningen 
 

 
 

såväl för att minska deras arbetsbelastning som för att öka förståelsen hur olika 
ämnen hänger ihop. Vi tror att vi genom ämnesövergripande arbete kan hjälpa 
eleverna att träna samma färdigheter i olika ämnen och situationer, vilket gagnar 
deras resultat och öka deras intresse för fler ämnen.  
 
Vi kan inte se några större skillnader i resultat kopplat till kön. Killar och tjejer 
presterar i stort på en likvärdig nivå. Det som vi kan se tydligt är att det finns en 
resultatskillnad mellan våra nyanlända elever och de elever som är födda i Sverige 
eller har bott större delen av sitt liv i Sverige. Av våra nyanlända elever är det flera 
som klarar sig bra och når alla kunskapskrav, men flera har svårigheter att klara de 
teoretiska ämnena då språket till en början blir ett hinder. Det visar sig i större 
utsträckning för de elever som kommer till oss som helt nyanlända i 
högstadieåldern. Vi behöver utveckla arbetet med studiehandledning och 
SvA-undervisning ytterligare för att stärka kunskaperna i svenska hos dessa 
elever. Studion och speciallärarna kan också medverka för att ytterligare öka det 
stöd de nyanlända får.  
 

Jag känner mig trygg i skolan 
 

81 % 

Jag är nöjd med undervisningen på skolan 
 

64 % 

Jag kan rekommendera min skola till andra elever 66 % 

Rektors kommentar till resultaten på elevundersökningen: 
 
Vårt mål är alltid att alla elever ska känna sig trygga och vi arbetar aktivt för att 
hitta olika sätt att öka tryggheten. I början av läsåret svarade alla elever på en 
trivsel- och trygghetsenkät. Resultaten på enkäten gick vi sedan igenom 
tillsammans med eleverna i alla klasser. Därefter arbetade vi med de områden 
som behövde utvecklas och förbättras, dels på gruppnivå men även genom att 
involvera elevrådet och trygghetsgruppen för elever och personal. En viktig 
framgångsfaktor i arbetet med eleverna och strävan efter att hjälpa dem nå goda 



 

 
Identifierade utvecklingsområden 2020/21 
 

 
Ulrika Zätterqvist 
Rektor, Johannes Petri.  

resultat är relationen mellan lärare och elev och elevernas trygghet och relation till 
varandra. Vi har en hög andel elever som uppger att de är trygga i sina klasser och 
trygga med de vuxna i skolan. Lärarnärvaro i korridorerna, arbete med att utveckla 
fadderverksamhet och gemensamma aktiviteter över årskurserna samt tydlighet i 
vilka regler som gäller och att vi som lärare är konsekventa med detta är sådant vi 
ser ökar tryggheten på skolan.  
 
Alla årskurser arbetar aktivt med skolans plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. I början av läsåret går man igenom skolans regler och förhållningssätt 
och det värdegrundsarbete, som är ett kontinuerligt arbete under året, inleds. 
Lärarna uppmuntrar hela tiden eleverna att prata med dem om något inte känns 
bra, eller om något hänt och de behöver hjälp med att lösa. Pedagogerna inom 
årskurserna har ett nära samarbete och samtalar med varandra om eleverna för 
att kunna stötta eleverna under hela deras skoldag. 
 
Generellt upplever lärarna att studieron varit god under läsåret. I de yngre 
årskurserna upplever i stort sett alla elever att studieron är god men i ett par 
klasser på mellan- och högstadiet är resultatet lägre. Eleverna upplever ibland att 
det inte blir tillräckliga konsekvenser när någon klasskamrat stör ordningen. I Våga 
Visa-observationen framhåller observatörerna att studieron generellt sett är mycket 
god men vi behöver arbeta för att förbättra studieron ytterligare i de klasser där fler 
elever upplever att det ibland är svårt att koncentrera sig. Införande av “lugn - och 
rolådor” och skärmar för att hjälpa elever skärma av när de har behov av det har 
upplevts som positivt och som att det bidrar till studieron. Vi vill även 
fortsättningsvis arbeta med att utveckla lärmiljön för att öka känslan av trygghet 
och studiero under lektionerna.  

Följande utvecklingsområden har blivit identifierade för läsåret 2020/21:  
 

● Utveckla heldagslärandet för att alla elever ska känna att skoldagen 
och fritidstiden har ett sammanhang.  

● Förbättra den specialpedagogiska kunskapen hos all fritidspersonal.  
● Utveckla vårt arbetssätt kring digitalisering och programmering på 

hela enheten. 
● Förbättra likvärdigheten för våra nyanlända elever. 


