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1. Ledare – rektor har ordet 

Läsår 2021. Ett läsår som fortsatt präglats av pandemin men med ett större lugn inför de 

snabba vändningar och nya utmaningar vi ställts inför och varit tvungna att parera. 

Jag slås över hur fantastiska vi alla är på att anpassa oss och snabbt hitta nya sätt att nå våra 

mål. Jag imponeras av flexibiliteten, positiviteten och professionalismen i min verksamhet. 

Vilken oerhörd kompetens, trygghet och tydlighet som finns i den bas vi har att utgå ifrån. 

Återigen bekräftas det att våra rutiner och processer är framgångsrika, även i en något 

annorlunda kontext. Med ett tydligt, men för situationen ödmjukt, ledarskap har jag lett 

verksamheten framåt och även i år presterar vi på en hög nivå. 

 

Vi har i årets analys försökt se på våra resultat med andra ögon. Vi kan se att det vi arbetat 

med de senaste sex läsåren har bidragit till en stabilitet i våra resultat och snarare ett 

förhållningssätt än ett arbetssätt. Det har blivit tydligt för oss att vi behöver utmana oss i 

större frågor såsom skolkultur och genusperspektiv.  

 

Det är med stor glöd och ett brinnande intresse för skolutveckling som vi tar klivet in i en ny, 

utvecklande flerårsperiod. Ett nytt fokus med målet att synliggöra och utveckla rådande 

skolkultur, utjämna skillnader i pojkars och flickors kunskapsresultat samt på sikt öka 

lägstanivån i den genomsnittliga betygspoängen för våra avgångselever. 

 

  

 Linda Ekstrand, rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit 

utbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är 

vi en del av AcadeMedia. 

 

LBS Halmstad är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen 

bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: 

● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 

● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling 

samt Informations- och medieteknik 

 

På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några 

skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

LBS hade läsåret 2020/2021 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 

Under läsåret 2020/2021 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  

Skola startår Skola Startår 

LBS Varberg  2001/2002 LBS Nyköping 2010/2011 

LBS Borås 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 

LBS Halmstad 2002/2003 LBS Stockholm Södra 2014/2015 

LBS Mediegymnasiet  2003/2004 LBS Göteborg 2014/2015 

LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Linköping 2015/2016 

LBS Lund 2007/2008 LBS Växjö 2017/2018 

LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Stockholm Norra 2018/2019 

LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Örebro 2018/2019 

LBS Helsingborg 2009/2010 LBS Malmö 2020/2021 

 

Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och 

sammanhangsperspektivet är bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska 

perspektiv som tar vara på elevernas upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande 

som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, ska 

utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt inom 

både nya och traditionella kreativa områden. Framför allt är det målen i läroplanen 

(LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för verksamheten i alla dess delar – 

från planering till genomförande, uppföljning och förbättring. 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller 

för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet 

med skollagen.  

 

 



 

 

 

 

Om LBS Halmstad  

Elever 

Sett till hela läsåret gick det ca 139 elever då det alltid sker avhopp men också nytillskott i 

olika stor utsträckning. Nedan presenteras fördelningen som det såg ut vid läsårsslut.  

Fördelningen mellan pojkar och flickor på skolan är 83% respektive 17%. De flesta eleverna 

kommer från Halmstad med kringkommuner. Några enstaka elever kommer längre ifrån och 

flyttar till Halmstad under sin studietid. Då större delen av våra elever söker sig till våra 

spelprogram så är det överlag spel som är det största intresset.  

 

Ingångsvärdet på elevernas meritvärden i årskurs 1 är i genomsnitt 207,7 poäng. På estetiska 

programmet ligger snittet på 196,0 poäng och på tekniska programmet ligger snittet på 219,3 

poäng.  

 

Skolan erbjuder läsåret 20/21 utbildningarna LBS Grafisk design (ESBIL), LBS Spelgrafik 

(ESBIL), LBS E-sport (ESEST), LBS Foto & Film (ESEST), LBS Media-beteende (ESEST), LBS 

Arkitektur (TESAM), LBS Spelutveckling (TEDES) och LBS Systemutveckling (TEINF). Alla våra 

utbildningar är högskoleförberedande.  

 

 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

 

Nationellt program Nationell inriktning Åk 1 Åk 2  Åk 3 

Estetiska programmet Estetik och media 21 15 10 

Estetiska programmet Bild och formgivning 12 16 13 

Teknikprogrammet Samhällsbyggande och miljö 2 5 7 

Teknikprogrammet Design- och produktutveckling 4 7 9 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 10 3 5 

 

● Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel 
högutbildade 
föräldrar 

Andel 
utländsk 
bakgrund 

2019/2020 19 81 53 19 

2020/2021 17 83 55* 25* 

*Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 21-08-16  

 



 

 

 

 

Personal 

Under 2020/2021 fanns totalt 16 personer som arbetade på skolan fördelat på 6 

heltidstjänster och 10 deltidstjänster. Utav dessa 16 är det 10 pedagoger. Resterande är 

rektor, rektorsassistent, elevhälsopersonal och elevassistenter.  

 

I skolans elevhälsoteam finns följande kompetenser på plats; kurator och skolsköterska. 

Därtill finns skolläkare och skolpsykolog att tillgå via den centrala elevhälsan. 

 

 

Lokaler  

Undervisningen bedrivs i ljusa, moderna och trivsamma lokaler i centrala Halmstad och 

rymmer drygt 300 personer. Läsåret 18/19 renoverades hela skolan och samtidigt som allt 

målades om fick vi nytt kök, nya möbler och ny inredning. Umgängesytan på våning två 

gjordes om till en gradäng med större studiemöjligheter i lugn miljö. Gradängen används 

också för föreläsningar och redovisningar. Vi har 12 klassrum, fyra grupprum, en foto-

/filmstudio, ALC-sal, e-sportsal, VR-rum, ett litet bibliotek, en kemisal, ett rum för 

skolhälsovården, ett rum för skolkuratorn, matsal, ett kök med matplats, uppehållsrum samt 

flertalet kontor för personalen och förvaringsutrymmen.  

 

Skolans lokaler är ljusa och rymliga med minimal skadegörelse. Lokalerna motiverar både 

elever och personal att fortsätta arbeta för att bevara en arbetsmiljö som är trivsam och 

trevlig. Tanken med lokalerna är att stimulera kreativitet. Våra studios är utrustade med 

modern teknik som används i branschen och är tillgängliga för alla elever oavsett program.  

 

I byggnaden finns grupprum fördelade på båda våningsplanen och på övre plan finns även två 

studieytor där eleverna kan fokusera på sina studier utöver lektionstid.  

I övrigt är varje klassrum utrustat med modern teknik för att möta det behov av 

presentationsmöjligheter som kursgrupperna kan tänkas behöva ha i undervisningen.  

 

Då vi eftersträvar ett öppet klimat finns exempelvis inget personalrum. Lärarna delar kontor 

med varandra med policyn att alla dörrar är öppna för en ökad tillgänglighet och synlighet.  

 

Skollunchen intas i matsal i skolans lokaler. Maten kommer med catering från Svea Cater.  

 

Skolans idrottsundervisning består av både teori och fysisk aktivitet. Utöver träning på 

närliggande gym så består idrotten av olika aktiviteter såsom bad, racketsporter etc. För 

uteaktiviteter nyttjar vi grönområden, skog och strand som finns intill skolans lokaler.  

 

På skolan finns ett skolbibliotek med aktuell litteratur. I övrigt ligger stadsbiblioteket på ca 15 

minuters gångavstånd från skolan och används också, vid behov, i undervisningen. 

 

Organisation och arbetsformer   

Rektor Linda Ekstrand leder skolan och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Till sin 



 

 

 

 

hjälp har hon rektorsassistent Liselott Borefalk. Med grund i de mål och riktlinjer som finns 

för verksamheten fattar rektor beslut gällande läsårets riktning, som delges all personal och 

tillsammans driver vi skolutveckling och pedagogisk utveckling. För att bedriva systematiskt 

kvalitetsarbete genomför rektor kontinuerligt klassrumsbesök, utvärderingar och analyser av 

resultat, samt medarbetarsamtal och resultatsamtal för att nå uppsatta mål. Både elever och 

personal är aktiva deltagare vid alla tillfällen då möjligheter ges. 

På LBS Halmstad driver vi kreativa utbildningar med tydlig koppling till näringsliv och också 

framtida studier. Vi samarbetar med företag och högskola för att förbereda eleverna på 

bästa sätt. Vi arbetar ständigt med elevernas målbild och tankar om framtiden samt hur och 

vad som ska göras för att nå dit. För att motivera eleverna bjuder vi in allt från 

arbetsförmedling, olika högskolor till tidigare elever som valt olika vägar efter sina studier. Vi 

har även samarbeten med Your Study Advisor som varje år kommer till skolan och informerar 

eleverna i alla årskurser om utlandsstudier efter gymnasietiden. Vi har flera tidigare elever 

som fått hjälp från Your Study Advisor och som nu är på olika platser i världen och studerar 

bl.a. Game Art and Development i Nya Zeeland.  

 

Vår strävan är att låta eleverna få samarbeta med lokala företag och föreningar i så stor 

utsträckning som möjligt. Det är ett sätt att kunna förena kunskap vi förmedlar med den 

verksamhet eleverna sedan hamnar i. Det kan vara allt från konstruktion av hemsidor & 

grafisk profil till att vara medhjälpare vid olika event. Detta är mycket uppskattat och 

eleverna ges möjlighet att implementera sina kunskaper.  

Skolans administration består av en rektorsassistent och hon bistår rektor i det dagliga 

arbetet. Hon stöttar även övrig personal i det administrativa arbetet samt ansvarar för 

informationsflödet på skolan. Skolans rektorsassistent utgör en viktig del i kommunikationen 

mellan skolan och hemmet.  

  



 

 

 

 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en 

gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 

verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 

framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 

 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket 

sätt huvudmannen och skolledningen 

organiserar och skapar förutsättningar för 

utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i 

form av t.ex. sammansättning av personal och 

elever. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 

vilken utsträckning vi når de nationella målen. 

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

 

Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 

medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat 

och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 

Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till 

att verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär 

av varandra. 

 

Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  



 

 

 

 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 

behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 

studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som 

jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 

det leder för eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt 

som är rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare 

studier och arbetslivet. 

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 

genomförs är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att 

ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 

två Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild 

av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam 

Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I 

november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever 

som riskerar att inte nå målen.  

 

Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 

månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet 

som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas 

kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 

skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 

nationella provresultat.  

 

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för 

analysarbetet. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven 

för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och 

examensmålen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl 

avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 

kvalitetsrapport.  

 

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, 

och en arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa 

läsår. 

 



 

 

 

 

I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare 

mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vårt lokala systematiska kvalitetsarbete 

Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat 

arbetssätt mot gemensamma mål med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet utgår från en 

lägesbedömning och avslutas med en resultatutvärdering. Däremellan följer vi regelbundet 

upp arbetet och samlar in den dokumentation som bildar underlag för den slutliga 

resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad 

måluppfyllelse. Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur flera 

perspektiv och i flera forum;  hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd och klasser.  

 

För oss är det värdefullt att alla får komma till tals och därför sker sker analyser både genom 

gruppdiskussioner men också genom skriftliga, anonyma frisvar till fördjupade följdfrågor. 

Analyser på detta sätt sker efter varje kvalitetsuppföljning såsom elevenkät och 

prognossättning. För att ytterligare ta tillvara på elevernas fördjupade åsikter, tankar och 

förslag samt få de att känna sig delaktiga i hög utsträckning så har vi två programråd på 

skolan samt en likabehandling - och värdegrundsgrupp. Därtill har vi mentorstid varje vecka 

där vi kan lyfta upp frågor som rör verksamheten men det är också användbart utifrån att vi 

får input kring vad som är viktigt för eleverna där och då. Under pandemin har dessa 

mentorstider varit extra viktiga i uppföljningen av vårt arbete samt att säkerställa elevernas 

mående. 

Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att vi gör 

rätt saker. Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker 

spontant på skolan med målen i fokus. Allt underlag i kvalitetsarbetet samlas på ett och 

samma ställe på skolans gemensamma digitala drive. På så vis kan vi följa arbetet och ha 

grepp om hur arbetet utvecklas under året och över tid. För att hela tiden hålla en röd tråd så 

dokumenterar vi de löpande analyser som görs under året i vår kvalitetsredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Under läsåret 20/21 har LBS Halmstad arbetat med ett antal fokusområden som formulerats i 

en arbetsplan.  

 

Fokus: Utveckling av undervisningen 

Bakgrund 

Läsår 19/20 visade eleverna en högre nöjdhet med skolan och undervisningen. Likaså hade vi 

en examensgrad på 100% och en genomsnittlig betygspoäng på 14,0. Därtill hade vi en 

mycket låg andel satta F för vår verksamhet; 3%. I en fördjupad analys av resultatet så 

önskade eleverna en fortsatt riktning mot en mer inspirerande, praktisk, kreativ och 

upplevelsebaserad undervisning. 76% av skolans elever svarade att de var nöjda med 

undervisningen. Övriga 24% fick följdfrågan om varför de inte är nöjda och det fanns flera 

svarsalternativ att välja på. Det dominerande svaret var “tråkiga lektionsupplägg”. Vi såg 

också en trend över åren där årskurs 2 visar en mindre nöjdhet överlag; motivationen tryter 

och skoltröttheten är tung. Därför valde vi att, för läsår 20/21, fortsätta utveckla 

undervisningen likt tidigare år där fokus varit undervisning av god kvalitet. Något som vi ser 

att vi lyckats driva i positiv riktning med bibehållna höga resultat och dessutom en ökning i 

upplevelsen av både skolan och undervisningen. Genom att fokusera vidare på undervisning 

arbetar vi också för en undervisning som är för alla och där extra anpassningar inte behövs i 

lika stor utsträckning.  

 

Målsättning 

Utöver att fortsätta hålla en examensgrad på 100% så var huvudmålet att öka snittet på 

påståendet “Jag är nöjd med undervisningen på min skola” till över 76% nöjdhet i 

elevenkäten. 

 

Därtill hade vi några underresultat som vi gärna såg att arbetet hade effekt på. 

● Nå över 51% nöjdhet på påståendet “Min lärare gör så att jag får lust att lära 

mig mer” (Elevenkäten) 

● Nå över 7,64 i snitt på påståendet “Läraren inspirerar mig att vilja lära mig 

mer” (UU) 

● Nå över 65% nöjdhet på påståendet “På min skola finns en bra organisation 

för elevinflytande” (Elevenkäten) 

● Minst nå föregående års resultat, 92%, på 3 påståenden i 

medarbetarenkäten. 

1. Jag har goda möjligheter att utvecklas i min yrkesroll 

2. På min arbetsplats har vi ett strukturerat sätt att lära av varandra 

3. På min arbetsplats delar vi med oss av vår kunskap till varandra 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Metoder 

 

Metod 1 

För att nå ökad nöjdhet bland eleverna kring undervisning avsåg vi implementera mer 

upplevelsebaserad undervisning. Det innefattade studiebesök, kreativa lektionsupplägg, 

branschnära samarbeten m.m. Vi arbetade också för att det, i klassrummen, skulle finnas en 

högre grad av samtal kring upplevelsen av undervisningen och vad vi tillsammans kan göra 

för att utveckla lektionerna för att nå en mer lustfylld och inspirerande undervisning. Att 

tillsammans planera och genomföra kurserna i högre grad och att våga prova. 

 

Metod 2 

Att vidareutveckla tidigare undervisningsråd till att bli ett programråd där undervisning och 

respektive utbildnings innehåll och upplägg diskuteras på lokal nivå. 

 

Metod 3 

Inom ramen för våra pedagogiska forum vidareutveckla lärarnas profession inom 

lektionsdesign och utmana varandra i att våga prova nytt. Som underlag använde vi boken 

“Lektionsdesign - en handbok” skriven av Helena Wallberg. Den använde vi som underlag för 

samtal och diskussion samt genomförande av aktioner i klassrummet. Vi kompletterade även 

med hennes utbildning och tre delar via Academedia Academy. Genom detta fortsatte vi 

hålla ett kollegialt utbyte som ett led i att utvecklas och känna utveckling i sin yrkesroll. 

 

Fokusområdets effekter 

Metod 1 - vid läsårsstart fick varje lärare lämna in sina tankar om hur de rent konkret skulle 

skapa en mer lustfylld undervisning för sina klasser under läsåret. Därtill skulle de även ta in 

elevernas tankar kring lustfylld undervisning. Många förslag kom att handla om studiebesök, 

studieresor, kahoot, pepparkakshusbyggande i arkitektur och liknande men även en större 

valbarhet i presentationer/examinationer. Mycket av detta blev tyvärr aldrig av då vi bedrev 

en stor del av läsåret digitalt. Detta var också något som blev en besvikelse för vissa klasser 

som hade sett fram studiebesök och studieresor. Vi ämnar ta upp tråden igen för läsår 21/22. 

 

Metod 2 - Programråden startades upp och vi fick in en regelbundenhet i träffarna. Vid varje 

programråd har det deltagit två elever från varje årskurs. För att få ett bredare perspektiv så 

har det varit olika elever vid varje tillfälle. Programrådet har syftat till att vara ett 

komplement till de kvalitetsuppföljningar som görs på skolan med fokus på att få en 

fördjupad bild av elevernas åsikter kring undervisning och studiemiljö.  

 

Vi kan se att dessa programråd fyller en funktion och ger en extra dimension till våra 

analyser. Vi ser också att eleverna kommer med konkreta och bra förslag som sedan rektor 

och lärare omsatt i praktiken. Exempel på detta är hur eleverna önskar att feedback och 

kommentarskrivning bör gå till för att de ska ta del av det i större utsträckning samt 

införandet av ljudabsorbenter i alla grupprum för att förbättra studieron. Eleverna lyfter fram 

programråden som viktiga och är nöjda med den snabba respons som skolan gett. 



 

 

 

 

 

Metod 3 - Inom Lektionsdesign har vi utgått från Helena Wallbergs bok Lektionsdesign - en 

handbok samt den utbildning om tre delar via Academedia Academy. Vi har varvat läsning 

med diskussion och tillämpning/aktion i klassrummen. Vissa delar i boken upplever vi 

anpassade för gymnasiet men mycket för de lägre åldrarna. Det har dock varit givande utifrån 

att det fanns många praktiska exempel och tillämpningsområden som pedagogerna kunnat 

ta till sig samt ett urval som passat olika ämnen och kursgrupper. Pedagogerna har i och med 

arbetet med lektionsdesign fått en större verktygslåda vad gäller olika sätt att planera 

uppgifter och flera exempel föll väl ut och kommer fortsätta användas. 

 

Sammanfattning 

Överlag kan vi se att två av tre metoder föll ut som planerat. Om vi tittar på effekterna i 

förhållande till de målsättningar vi hade från början, så ligger vi i nivå med föregående 

resultat och på vissa frågor högre. Roligt att se är att den fråga där vi utvecklats mest är den 

rörande elevernas upplevelse av skolans organisation för elevinflytande. Medarbetarna är 

fortsatt nöjda med hur vi arbetar med kollegialt lärande och tar del av varandras kunskaper, 

erfarenheter och lär tillsammans som grupp. Här ligger vi på 93% nöjdhet. 

Andra projekt och insatser 

Internationaliseringsprojekt Erasmus+ 

Inför läsår 19/20 och för två år framåt beviljades vi ett projekt inom Erasmus+ med syfte att 

ge lärarna möjlighet att åka utomlands och vidareutbilda sig inom IKT, entreprenörskap och 

ledarskap. Vi beviljades tio mobiliteter (10 resande personer). Det var planerat 2 mobiliteter 

under våren 2020 men dessa kom att ställas in med anledning av pandemin som tog fart. När 

restriktionerna lättade efter sommaren 2020 kunde två mobiliteter genomföras i Terracina, 

Italien, i augusti. Efter varje mobilitet håller berörda lärare en inspirerande 

återkoppling/workshop så att resten av lärarna kan lära sig och få tips om berört ämne.  

 

Efter resan i augusti låg fokus på hur lärare kan få in mer digitalt i undervisningen såsom AR 

och VR bara genom att använda mobiltelefonen. På enkla sätt kan man ta göra en digital 

rundvandring och kliva in på flertalet platser i världen som man annars bara pratar om eller 

ser på stillbilder. Det finns också möjlighet att digitalt i rummet se på monument eller 

liknande och titta på detta utifrån olika vinklar och perspektiv genom att rotera på objektet i 

den virtuella världen. I och med att pandemin tog fart igen under höst/vinter 2020 så ansökte 

vi om förlängning av projektet med ett år. Nytt slutdatum är september 2022. 

 

Utvecklande insatser inom ämnet matematik 

På huvudmannanivå finns det, läsår 20/21, tre parallella insatser med fokus på matematik. 

Alla med målsättningen att på sikt öka resultatet inom ämnet matematik. Dessa tre insatser 

är: 

- Central utvecklingsgrupp inom matematik som består av LBS Kvalitets - och 

utvecklingsansvarig, rektor på LBS Kungsbacka och rektor på LBS Halmstad 

- Förstelärare i matematik på huvudmannanivå med syfte att bedriva 

förbättringsarbete tillsammans med alla matematiklärare inom LBS 



 

 

 

 

- Två förstelärare i matematik som är mobila och bistår skolor med större svårigheter 

inom matematik genom operativt arbete med enskilda skolor 

 

De två insatser där LBS Halmstad är involverade är punkt 1 och 2. 

 

Central utvecklingsgrupp inom matematik 

Den centrala utvecklingsgruppen har arbetat och haft fokus på en mer övergripande nivå 

med fokus på rektor och hur rektor skapar förutsättningar för matematiklärarna och deras 

undervisning. Syftet är att flytta fokus från ett åtgärdande arbetssätt till ett proaktivt samtal 

och arbetssätt, med tydliga mål och förväntningar på såväl lärare som undervisning. 

 

Under året har vi arbetat med frågeställningar både individuellt och i grupp, under både 

gemensamma rektorsmöten och träffar i våra regionsgrupper. Vi har arbetat för att kartlägga 

och diskutera hur rektorer kan arbeta för att organisera för en proaktiv undervisning. 

 

Utifrån årets arbete och kartläggning har vi formulerat ett antal framgångsfaktorer som 

rektorer kan tänka utifrån vid organisering av en proaktiv matematikundervisning samt i 

samtalet mellan rektor och undervisande lärare i matematik. Samtliga framgångsfaktorer ska 

ses som strävansmål där respektive enhet utgår ifrån sina förutsättningar.  

 

- Organisatorisk struktur - resursfördelning, schema och vägledning 

- Utmanande samtal - ha tätare uppföljning och samtal med matematiklärare utifrån 

en tydlig förväntansbild. Att införskaffa samtalsunderlag genom observationer och 

auskultationer för att hålla ett tydligare fokus på undervisning än ämnet i sig. 

- Gemensam inspirations - och delningsyta för matematiklärarna 

- Bedömningsfrågor och att skapa förutsättningar för samtal kring bedömning 

- I klassrummet - Fokus på lärarens ansvar för lärandet och inte elevernas aktivitet i 

uppgifter, vara taktisk i undervisningen och ge möjlighet att lyckas tidigt, ta reda på 

förförståelser etc 

- Skolkultur - vilken skolkultur råder och vilken vill vi ha? 

 

De tre spåren i den centrala utvecklingen fortsätter under kommande läsår. 

 

Förstelärare i matematik på huvudmannanivå 

På LBS Halmstad har vi en matematiklärare som förstelärare och som ansvarat för att bedriva 

vidareutveckling av matematiklärare inom hela LBS. Dessa har träffats i två grupper om ca 10 

lärare per gång. Träffarna har varit ett par gånger i månaden med målet att utvecklas som 

lärare i matematik genom kollegialt lärande. Under läsåret som gått har de hunnit med att 

samtala kring fjärrundervisningens dilemman, bedömning, nationella prov, respektive skolas 

förutsättningar samt utmanande didaktiska situationer. Målet har varit att utveckla varje 

lärare i matematik, öka resultatet på matematikkurserna på sikt samt ge lärare ett forum att 

lyfta frågor som är aktuella där och då. Det är också ett sätt att enas kring det gemensamma 

uppdraget och skapa en likvärdighet mellan skolorna. 

 



 

 

 

 

Deltagande lärare är överens om vikten av att ha dessa forum då de ofta är ensamma i sitt 

ämne på respektive enhet. Det är inspirerande, reflekterande, analyserande men också 

ventilerande på ett konstruktivt plan. Det som har noterats är att vi har en specifik elevgrupp 

med likasinnade elever, och med samma intressen som söker sig till oss som skola och 

efterfrågar det vi erbjuder.  Detta oavsett vart i landet vi befinner oss. Det ger oss alla 

möjligheter att finna gemensamma lösningar till olika problem. Effekten av dessa träffar är 

något som bör studeras på längre sikt och som inte genererar några direkta förändringar på 

elevers matematikresultat i dagsläget. Det fokus som blir högst aktuellt att fortsätta lyfta i 

gruppen och lägga tid på är likvärdig bedömning. Framförallt nu under läsåret 21/22 när 

ämnesplanerna i matematik uppdaterats i sitt innehåll. 

 

Historisk tillbakablick 

Rektor valde att göra en historisk tillbakablick under läsåret för att sätta ord på vad vi gjort, 

vilka fokusområden och mål vi haft och för att tydligt visualisera hur resultaten har sett ut 

respektive år. Den i kombination med de utvärderingar och analyser vi gjort hjälper oss att 

fokusera framåt och se vart vårt framtida behov ligger. 

 

Den översta blå pilraden rymmer respektive fokusområdes ämne. Under beskrivs målsättning 

samt annat viktigt att notera. På den nedre pilraden görs sedan kopplingen till respektive års 

resultat gällande examensgrad och genomsnittlig betygspoäng. Den historiska tillbakablicken 

är gjord för läsår 15/16 till och med läsår 20/21. 

 

 

 

 

 

Vi kan se att vi har en hög och stabil examensgrad men att det inte finns en positiv utveckling 

rörande den genomsnittliga betygspoängen, GBP. Det ser snarare ut som att den har 

stagnerat med viss årlig fluktuation. 
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5. Resultatredovisning 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som 

finns i läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Andel med examen 

 
 

Resultatet visar att 100% av eleverna på det estetiska programmet tog examen läsår 20/21. 

5% av eleverna på teknikprogrammet gick ut med studiebevis istället för en examen. Dessa 5 

% motsvarar en elev. Vi kan se att vi ligger över rikets snitt i andel som tar examen; både 

totalt sett på skolan men också per program. 

 

I jämförelse mellan pojkar och flickor för läsår 20/21, så visar resultatet att 100% av flickorna 

tar examen och 97% av pojkarna. Även här ligger vi över rikets snitt. 

 

GBP avgångsbetyg 

 
 

Gällande den genomsnittliga betygspoängen, GPB, för avgångseleverna kan vi se att det 

totalt på skolan är 13,3; vilket är lägre än föregående läsår. Detta är också under rikets snitt 

på 14,4. Ser vi till respektive programs resultat så har vi på det estetiska programmet gått 

från 13,6 föregående år till 13,1 innevarande läsår. Rikets snitt ligger på 15,0. På det tekniska 

programmet har det skett en liknande minskning från 15 till 13,4. Riket snitt ligger på 14,5. 

 

Tittar vi historiskt, flera år tillbaka i tiden, så har vi pendlat mellan 13,6 och 14 i genomsnittlig 

betygspoäng totalt sett. Vi kan också se att årets resultat för teknikprogrammet är lägre än 

på flera år. 

 

I jämförelsen mellan pojkar och flickor ser vi relativt stor diskrepans. Flickornas GBP ligger på 

15,8 mot rikets 15,1 medans pojkarnas GBP ligger på 12,8 gentemot rikets 13,8. Att det finns 

en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor kan vi se även på rikets snitt men LBS Halmstad 

visar i år en större skillnad här i mellan. 

 



 

 

 

 

Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

Om vi tittar på betygsfördelningen för samtliga satta betyg läsår 20/21 så kan vi se att vi har 

en fortsatt låg andel F; 3%. Per program är motsvarande siffra 2% på det estetiska 

programmet och 5% på det tekniska programmet. Pojkar står för 3% F och så även flickor. 

 

Totalt sett ser vi en ökning av andel satta E detta läsår; 37% E jämfört med 34% föregående 

läsår. På programnivå har andelen E ökat på båda våra program. Andelen satta E på det 

estetiska programmet är 42% i förhållande till 29% på det tekniska programmet. 

 

På teknikprogrammet ser vi också störst skillnad i betygsfördelning. Andelen satta betyg C 

har minskat från 29% till 22%. Betygen C-A har minskat från 59% till 50%. Så stora skillnader 

återfinns inte på det estetiska programmet. 

 

 
 

Sett till pojkar och flickor så återfinns en stor skillnad i de högre betygsstegen. 44% av 

betygen för flickor är B-A medan motsvarande siffra för pojkar är 15%. 

 

Behörighetsgivande kurser 

Om vi tittar på de behörighetsgivande kurserna så är resultatet i nivå med tidigare år eller 

möjligtvis någon mindre procentuell förändring åt båda håll. I engelska 6 har vi fortsatt 100% 

som klarar kursen. I engelska 5 ser vi att vi gått från 4% F till 6% F.  

I matematik 1b går vi från 6% F till 9% F och i matematik 1c från 6% F till 7% F. Ett resultat 

som vi är glada går åt motsatt håll mot tidigare år är matematik 3c. Där går antalet F från 14% 

ner till 11%. 

 

I svenska 1 och 2 samt svenska som andraspråk 1 och 2 så ligger vi på fortsatt 100% minst 

godkänt. I svenska 3 ser vi att antalet F minskar något från 3% till 2% medan vi har fortsatt 

0% F i svenska som andraspråk 3. Gällande gymnasiearbetet så går vi från 0% F till 2% F, vilket 

motsvarar en elev. 

 

 



 

 

 

 

Resultat nationella prov 

Med anledning av pandemin beslutades det på nationell nivå att de nationella proven för 

vårterminen 2021 ställdes in. Därför finns inga resultat att presentera här. I vissa kurser har vi 

dock använt ersättningsprov för att ändå ha ett kompletterande underlag där det behövts. 

 

IM-elever 

För läsår 20/21 fanns två IM-elever. För båda dessa elever utfärdades ett gymnasieintyg. 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Nedan ser ni resultatet från årets likabehandling - och värdegrundsundersökning. De två 

frågor vi främst vill lyfta fram är: 

 

- Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett 

bra sätt  

- Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

 

 
 

 
 

90% upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt. Motsvarande siffra 

föregående år var 92%. Däremot ser vi en skillnad i upplevelse mellan pojkar och flickor; 94% 

jämfört med 83%. 

 

På frågan rörande upplevelsen av trygghet så känner sig 91% av eleverna trygga i skolan för 

läsår 20/21 i jämförelse med 95% föregående läsår. Även här återfinns en stor skillnad i 

upplevelse mellan pojkar och flickor; 94% jämfört med 78%.  

 

 

 



 

 

 

 

Nedan presenteras resultat från elevenkäten.  

 

 
 

 
Även här ligger vi högt i upplevelsen av att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och 

att de känner sig trygga i skolan. Dock ser vi åter att det finns en skillnad i upplevelse mellan 

pojkar och flickor. Det resultat vi däremot vill lyfta fram och återknyta till längre fram i 

analysen är: 

 

- Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 

 

Både i år och föregående år kan vi se att flickorna inte är lika positiva i sin upplevelse av 

studieron som pojkarna är. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Struktur- och processkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi skapar förutsättningar för en 

så god verksamhet som möjligt.  

Undervisning 

Organisering av undervisningen  

LBS Halmstad är en skola med ett stort elevfokus på alla nivåer i vår verksamhet. Vi strävar 

efter en kultur där studier är viktigt och där varje enskild individ gör sitt bästa möjliga. En 

kultur som vi alla tillsammans ansvarar för.  

Som rektor förväntar jag mig att man som elev gör sitt yttersta i alla kurser och att man 

ständigt strävar efter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därtill har jag lika höga 

förväntningar på pedagogerna som ska leda denna utveckling för eleverna. På LBS Halmstad 

arbetar personal med hög professionalism och som ständigt reflekterar över hur deras 

undervisning får den effekt den är tänkt att ha och hur eleverna utvecklas i förhållande till 

den. Utöver varje enskild medarbetares kompetensutveckling så bedrivs kollegialt lärande 

inom olika områden lokalt på skolan samt att det på huvudmannanivå ges gemensam 

professionsutveckling för alla skolor som även den vilar på vetenskaplig grund.  

På LBS Halmstad är lärarnas uppdrag organiserat som så att de har ett undervisningsuppdrag 

samt ett mentorsuppdrag. I vissa fall kan det röra sig om delat mentorskap men majoriteten 

är enskilt. Mentorns ansvar är att kontinuerligt följa upp elevernas studier, närvaro och 

sociala situation och agera därefter.  

De viktigaste förutsättningarna för god undervisning på LBS Halmstad är: 

1. Lärarnas kompetens och professionalism men också deras ständiga reflektion över 

undervisningens effekt på elevernas lärande och elevernas utveckling. 

2. Pedagogisk utveckling och kollegialt lärande - Vi har ett ständigt pågående 

erfarenhetsutbyte på skolan. Rektor skapar förutsättningar och möjligheter för 

pedagogerna att utveckla och förbättra sin praktik, för en ständig dialog och samtal 

om hur vi skapar ett meningsfullt lärande och en tillgänglig lärmiljö. En styrka och 

framgångsfaktor är också att vi tillsammans har skapat ett värde i kulturen om ett 

gemensamt ansvar för skolans utveckling och framgång. Att det är vi som grupp som 

äger skolans resultat och att ingen pedagog står ensam i utmaningar och motgång. 

3. Lärarnas förmåga att anpassa undervisningen, att skapa variation, motivation och 

meningsfullhet. Lärarna arbetar för ett kollektivt lärande i hög grad där eleverna kan 

dra nytta av varandra. 

Ytterligare ett led i arbetet med att fortsätta finjustera och utveckla undervisningen är att vi 

skapat två programråd; ett för varje program vi har på skolan. Dessa programråd leds av 

förstelärare och tillika lärledare. Programrådens syfte är att diskutera och skapa gemensam 

förståelse för undervisning (både till innehåll, metod och syfte), programmål men också hur 



 

 

 

 

vi kan utveckla både undervisning och programmen i sin helhet. Målet är att bedriva 

utbildningar i framkant. Utifrån resultat som framkommer på skolan, framgångsfaktorer och 

utmaningar vi ser så driver lärledaren ett arbete, tillsammans med rektor, som når både 

elever och pedagoger med målet att ha en röd tråd och ett perspektiv elev - pedagog - rektor 

men också vice versa. 

En funktion som löper under hela läsåret och som är ett stöd för både mentor och 

undervisande lärare är den så kallade studielistan. Den har funnits sedan några år tillbaka 

men blev ett viktigt komplement under pandemin för att hela tiden säkerställa att vi hade 

kontroll över eleverna och deras prestationer. I denna studielista finns eleverna samlade 

under respektive klass. Undervisande lärare fyller sedan i den allt eftersom ett moment blir 

klart men inte inlämnat i tid eller där komplettering kvarstår att göra. Detta för respektive 

berörd elev. I listan finns även avslutade, icke godkända kurser med och där en prövning sker 

genom att ex läsa om kursen helt eller där eleven ska följa undervisningen en viss tid av 

läsåret. Detta medför att listan blir ett bra underlag för att kunna följa examensgraden på 

skolan och att inga negativa överraskningar uppstår. Med hjälp av färgkoder kan man sedan 

se om uppgiften är inlämnad och mottagen av lärare eller om det finns något taktiskt F. 

Studielistan ger en mycket bra överblick över varje elevs studiesituation och är en del av 

uppföljningen för skolan varje vecka. Utöver detta så bidrar den även till underlag för rektor 

rörande pedagogernas undervisning och ger en bild över vilka kurser eller moment som 

möter utmaningar och kan på så sätt tidigt och kontinuerligt föra samtal med berörda 

pedagoger. 

Pedagogisk utveckling  

All pedagogisk personal ingår i ett arbetslag som varje vecka träffas på pedagogisk konferens. 

Syftet med dessa konferenser är att kunna mötas och genom kollegialt lärande och 

aktionsforskning utveckla och förbättra sin praktik. Vid dessa tillfällen finns det tid för 

inläsning av litteratur, reflektion och diskussion samt egen forskning.  

 

Under läsåret 2021 har lärarna arbetat aktivt med “Lektionsdesign”. Till vår hjälp har vi haft 

boken Lektionsdesign - en handbok skriven av Helena Wallberg. Därtill har vi även följt 

webbutbildningen med samma namn via Academedia Academy, en webbkurs bestående av 

inspirationsfilmer (som bygger på boken) och tillhörande reflektionsfrågor. Kursen består av 

tre delar: Formge undervisningen, differentiera och designa samt träna och undersöka. De 

har genomfört den i mindre grupper för att kunna föra resonemang, göra egna analyser och 

utbyta tankar och idéer kring sin egen praktik. Under kursens gång har de fört anteckningar i 

en individuell loggbok. Vid vissa tillfällen under kursens gång har vi inlett eller avslutat i 

helgrupp för att kunna ta del av gruppernas olika tankar, idéer och resonemang och på så 

sätt få ett större kollegialt utbyte. En del kapitel i boken har även praktiska moment som 

lärarna ska fundera kring och sedan aktivt pröva och undersöka i sina kursgrupper. 

Arbetet har syftat till att vidareutveckla lärarnas profession inom området men också ge 

möjlighet till pedagogiska samtal kring undervisning och dess praktik och hur vi konstruerar 

lektioner för att möta alla elevers behov i en större grupp. 

 



 

 

 

 

 “Det är många frågor som behöver ställas när man som lärare förbereder - designar - en 

lektion som ska ta hänsyn till alla elevers olika behov för lärande och som samtidigt ska 

genomföras i grupp.” 

Helena Wallberg 

Dessutom har samtalen i gruppen varit ett verktyg för rektor att säkerställa att 

undervisningen planeras och genomförs utifrån den tänkta kedjan av processer och på sikt 

bidra till vårt arbete med att eleverna i högre utsträckning upplever att de får en utbildning 

av god kvalitet. Inför uppstarten av arbetet med kursen så genomgick rektor den själv för att 

bättre kunna planera för genomförandet av kursen men också lyfta fram specifika 

diskussionsområden att fördjupa sig mer i. 

Därtill hade vi som utvecklingsområde att skapa en mer upplevelsebaserad undervisning. En 

undervisning som är lustfylld och inspirerande. Detta genom ökat antal studiebesök, 

branschnära samarbeten och kreativa lektionsupplägg. Då pandemin tog ny fart under 

höst/vinter innevarande läsår så var det mycket av detta som inte gick att genomföra. 

Däremot har ju lärarna under rådande situation fått vara fortsatt flexibla och kreativa i sitt 

sätt att skapa lektioner under tiden för fjärrundervisning men att mycket av det som var 

tänkt att nå en högre nivå av lustfylldhet och inspiration inte gått att genomföra som tänkt. 

Schema och garanterad undervisningstid  

För att bidra till en röd tråd genom alla tre år förhåller vi oss till de timplaner som finns för 

respektive program. Dessa ligger till grund för den schemaläggning rektor gör. Vid 

schemaläggning tas hänsyn till den garanterade undervisningstiden, ämnets förutsättningar 

samt samläsning av ämnen. Likaså eftersträvas sammanhållna dagar med få håltimmar. Inför 

schemaläggningen får personal komma med önskemål till rektor för att känna att de har 

inflytande över sin tjänst. Elevernas garanterade undervisningstid kontrolleras vid två 

tillfällen per år, utöver när tjänsteplaneringen görs. Detta för att säkerställa att vi följer den 

garanterade undervisningstiden enligt planerat. Detta dokumenteras för respektive klass. 

På schemat finns utvecklingstid inlagd samtidigt för alla klasser varje måndag. Denna syftar 

till att ge alla elever en extra möjlighet att utvecklas oavsett nivå. Här kan eleverna arbeta 

med att ta ikapp uppgifter, göra läxor eller fördjupa sig inom ett ämne för högre betyg. Man 

kan också få hjälp med struktur och coachning i sina studier. Inför utvecklingstiden så inleds 

måndagen med ett möte där all personal på skolan deltar. Vi har en öppen och tydlig 

kommunikation kring elever som riskerar sin examen och vi hjälper varandra att finna en bra 

och individuell väg för varje elev och kan på så sätt effektivisera utvecklingstiden på ett bra 

och givande sätt.  

Efter att ha kört detta under ca 5 år nu så ser vi att det inte har den effekt vi önskar uppnå. 

Med det menar vi att vi inte ser en resultatökning som helt eller till viss del beror på denna 

utvecklingstid. Detta i kombination med att den upptar en stor schemaposition så ser vi till 

nästa läsår att utvecklingstiden tas bort till förmån för lektioner och möjligheten till 

ytterligare effektivitet i schemaläggningen. 

 



 

 

 

 

 Bedömning och betygssättning 

Vi har under läsåret som gått fört samtal kring betyg och bedömning med fokus på 

fjärrundervisning. Vi har i största möjliga mån förlagt examinationer de veckor som eleverna 

varit på plats i skolan. I vissa fall har eleverna kallats in för examination. Vid enstaka fall har 

digitala verktyg såsom ex Safe exam Browser använts för att säkerställa en rättvis 

bedömning. Under läsåret som gått har även ett verktyg i Classroom införts där en 

kontrollfunktion för plagiat finns tillgänglig. 

 

Vår personalgrupp har en hög digital kompetens och är mycket mottagliga för nya tekniska 

lösningar och har förmågan att nyttja detta i undervisningen på ett effektivt sätt. 

 

För varje olegitimerad lärare finns det en behörig, legitimerad lärare som medbedömare. 

Dessa för, i olika stor utsträckning, samtal och resonemang kring bedömning med varandra. 

De nyttjar också varandra i samtal kring planering, genomförande, uppgiftskonstruktion etc. 

Denna typ av samtal och samarbeten sker inte bara mellan obehörig och behörig lärare utan 

överlag mellan lärare i samma ämne och framförallt i en form av mentorskap vid anställning 

av lärare. Här har rektor ytterligare en möjlighet att tidigt forma nya lärare genom 

mentorskapet och att sätta rätt person på rätt plats. Rektor kan även genom att lyssna in 

deras samtal samt ta del av planeringar och upplägg, tidigt komma med input utifrån målen 

för verksamheten och de erfarenheter vi har sedan tidigare i respektive ämne och för 

respektive klass/kursgrupp som berörs. Likaså skapar det ett underlag för vidare samtal kring 

bedömningsfrågor som framkommer och som behöver tas med hela gruppen alternativt vid 

individuella uppföljningar. Att ha denna typ av samarbeten gör att bedömningsfrågor är 

ständigt pågående och utvecklar pedagogerna individuellt och i grupp. 

 

Fjärrundervisningens organisering 

Under läsåret som gått har det funnits olika grad av fjärrundervisning beroende på hur 

situationen i Sverige och i regionen sett ut. Vi har hela tiden följt de riktlinjer som funnits om 

i vilken grad närundervisning och fjärrundervisning ska ske, samt enbart fjärrundervisning de 

veckor det beslutats om det. Situationen har ställt höga krav på vår förmåga att anpassa oss.  

Av de erfarenheter vi drog föregående läsår, när pandemin tog sin början, så var det med ett 

större lugn och känsla av kontroll som vi gick över till fjärrundervisning eller en kombination i 

år. Eftersom det redan i början av läsåret låg i luften att risken fanns till att vi helt eller delvis 

skulle behöva ställa om så hade vi tagit det i beaktning när läsåret startade upp. Lärarna hade 

planerat kurserna något annorlunda, framförallt rörande praktiska moment. Målet var att 

säkerställa deras genomförande under tiden vi hade full närundervisning på skolan. Vi 

fokuserade på att förbereda årskurs 1 genom att säkerställa deras tekniska kunskap och 

förmåga att finna det som behövs i Google Classroom. Vi drog nytta av vad vi lärt oss under 

våren 2020 och var väl förberedda.  

 

Vi samtalade även i personalgruppen utifrån scenario att “om fjärrundervisning behöver ske 

så ska följande elever rymmas under undantaget och få sin undervisning på plats i skolan av 

olika skäl”. Vi diskuterade även med klasserna för att de tidigt skulle förstå att det är skolan 

som beslutar om en elev ska rymmas under undantaget, med anledning av att fjärrstudier 



 

 

 

 

inte fungerar av olika anledningar för vissa individer, och vilka rättigheter vi som skola då har 

för att säkerställa en god undervisning. Vi valde att försöka förekomma i så stor utsträckning 

som möjligt. Vi ansåg det viktigt att utbilda eleverna i hur man studerar på fjärr och vilka krav 

det ställer på varje enskild individ. Vilka fallgropar såg vi förra året, och lärde oss av, och vilka 

framgångsfaktorer har vi tagit fasta på. 

 

Under läsåret har det funnits olika perioder där graden av närundervisning och 

fjärrundervisning sett olika ut. Vissa veckor, framförallt i anslutning till lov och högtider, så 

har det varit enbart fjärrundervisning för att sakta men säkert under vårterminen 2021 

öppna upp för en större andel elever på plats. Detta har ställt höga krav på rektors förmåga 

att skapa en god organisering av undervisningen på plats med hänsyn till de allmänna och 

särskilda riktlinjer som finns för att minska smittspridningen i skolan och i samhället överlag. 

Skolan har större delen av våren delats upp i sektioner för att minska kontaktytorna mellan 

elever som generellt sett inte möter varandra under en skoldag i undervisningssituationer. 

Det har funnits ett rullande schema över vilken årskurs som är på plats vilken vecka. Då det 

under denna period vistats färre elever under en skoldag så har det funnits två klassrum per 

lektion. Likaså har lunchtiderna anpassats. 

 

I takt med att påsklovet passerade och vi kom in på den sista delen av läsåret så la vi extra 

fokus och insatser på årskurs 3. I den mån det var möjligt, utifrån regionens 

rekommendationer om andelen elever på skolan, så var årskurs 3 alltid på plats i skolan 

medan vi alternerade årskurs 1 och 2. Detta som en insats för att ytterligare ha kontroll över 

årskurs 3 och stundande examen. 

 

Utvärdering och analys 

 
Kunskapsresultat 

Vi ser att vi återigen lyckas med våra elever utifrån det faktum att vi har en fortsatt mycket 

hög andel elever som går ut med fullständig examen. Likaså har vi en låg andel satta F totalt 

på skolan. Andelen examen ligger också i nivå med vad som prognostiserats vilket är ett 

tydligt tecken på att vi har bra kontrollfunktioner under året och att inget kommer som en 

överraskning. Där vi ser att vi tidigare år legat något lågt är på den genomsnittliga 

betygspoängen för avgångseleverna. I år är inget undantag utan snarare ytterligare några 

tiondelars poäng nedåt. 13,3 i jämförelse med föregående år på 13,6.  

 

Tittar vi på avgångselevernas ingångsvärde 2018 så ligger de något lägre i snitt än föregående 

års avgångselever för 2017. 217,2 jämfört med 221,5. Detta skulle kunna påvisa ett något 

lägre betygsresultat men vi noterar också att eleverna under sin gymnasietid har höjt sina 

betyg något. Dock inte lika mycket i relation till föregående års avgångselever. Om vi tar 

föregående års förädlingsvärde i beaktande, 0,06, så skulle detta kunna påvisa en positiv 

utveckling för dessa elever, under förutsättning att vi ligger i nivå med detta värde även i år. 

 

Där vi ser störst skillnad så är det i jämförelse mellan hur väl pojkar och flickor klarar sig. Den 

genomsnittliga betygspoängen för flickor ligger på 15,8 i jämförelse med pojkar på 12,8. 



 

 

 

 

Detta mönster ser vi även på huvudmannanivå för hela LBS och inom det kreativa 

verksamhetsområdet. En faktor som, i kombination med att vi på LBS Halmstad är över 80% 

pojkar, inte går att bortse från längre. Om vi rangordnar alla avgångselever efter deras 

genomsnittliga betygspoäng och sedan drar ett streck där rikets snitt går så ser vi att 

majoriteten av flickorna har en högre genomsnittlig betygspoäng än riket medan pojkarna 

ligger lägre. I procent är det alltså 71,4% av flickorna som hamnar över rikets snitt från 

föregående år medan motsvarande siffra för pojkarna är 21,6%. Siffror som vi anser 

anmärkningsvärda tillsammans med resterande analys vi gör. 

 

Tittar vi på de högre betygen och jämför kön så ser vi även här en stor skillnad. 27% av 

flickornas betyg är ett A medan motsvarande siffra för pojkar är 8%. I allmänna samtal med 

flickorna ser vi att de målmedvetet och aktivt valt en av våra utbildningar för utbildningens 

skull. De är intresserade och har ett stort driv. Det är inte ovanligt att vi i samma typ av 

samtal med pojkarna på skolan får höra motsatsen; att de har valt skolan för vi har 

utbildningar inriktade på spel och de ville gå hos oss för att få spela i stor utsträckning. En 

bild som dock tidigt grusas när verkligheten kommer ikapp och de inser att de inte får spela. 

Vilket i sin tur också kan antydas i de undersökningar vi gör och i de resultat som pojkar 

presterar. Förväntningar som påverkar motivationen när de inte införlivas. 

 

En annan koppling vi gör, kopplat till kön och prestation, är att flickor också har ett större 

intresse för att engagera sig i skolan och göra studietiden meningsfull på flera plan. Något 

som kan skapa motivation överlag och få resultat i en kedjereaktion. Flickorna är ofta 

ambassadörer för skolan eller delaktiga i skolans likabehandling - och värdegrundsarbete. 

Således menar vi att det även kan finnas ett samband mellan engagemang och högre betyg. 

 

Även om pandemin givetvis inte är den enda förklaringen så kan vi inte bortse från dess 

påverkan på resultatet. Det är tuffare med ett större eget ansvar för eleverna vilket inte går 

att komma ifrån vid en situation med fjärrundervisning. Detta påverkar då också till viss del 

elevernas resultat. Vi upplever en skillnad i närvaro och aktivt deltagande när vi tittar på 

vårterminen 2020 i förhållande till vårterminen 2021. Två vårterminer som båda drabbats av 

pandemin. Vi upplever i år en större förmåga att sjukanmäla sig de veckor då det var sin 

årskurs tur att vara på plats i skolan vilket medförde att man gick miste om möjligheten att få 

närundervisning på skolan. Det var ju också under veckan med närundervisning som lärare 

planerat in viktiga examinerande moment i högre utsträckning. Mycket av den formativa 

bedömningen var svår att hantera under fjärrundervisning vilket ledde till vikten av mer 

traditionella examineringsformer. Det medförde också att chanserna att möta eleven på 

plats minskade, vilket då också fick påverkan på både coachning, stöttning och motivation till 

att nå ett högre betyg. Därmed valde fler elever i år att nöja sig med ett betyg fast de kunnat 

visa på en högre prestation om de bara tagit sig tiden. Något vi ser varje år men som vi 

upplevde i högre utsträckning i år. 

 

Under pandemins första vårtermin (2020) får vi inte heller glömma bort det faktum att större 

delen av det läsåret hade fortskridit som normalt och när man i mitten av mars helt gick över 

till fjärrundervisning så hade man mycket bedömningsunderlag att utgå ifrån. Likaså var det 



 

 

 

 

något nytt för alla och som elev var man mer noggrann med att göra det som förväntades. 

Detta i jämförelse med i år där vi upplever att man som elev hittat fler vägar att komma 

undan om man vill, man slappnade av på ett annat sätt och var inte på sin spets på samma 

sätt. Som sagt, det har haft en påverkan men är långt ifrån den enda och enskilda 

anledningen. Men den har påverkat hur själva betygsfördelningen ser ut i år där vi ser en 

ökad andel av betygen E. 

 

Ett annat ämne vi vill lyfta fram är engelska 5. Siffrorna är inte oroande men bör noteras och 

samtalas kring. Vi ser att de elever som representerar antalet F i engelska 5 är nyanlända 

elever. Värt att nämna är att berörda elever dessutom har testats på ett nationellt 

ersättningsprov för att få ytterligare bedömningsunderlag, men även här ser man att det inte 

räcker till. Vi ser att de elever som kommit till Sverige senare i livet har haft det svårare att 

lära sig engelska i den takt som krävs av skolväsendet. Många har inte läst engelska alls innan 

de kom till Sverige. Deras skolbakgrund har inte gett dessa elever samma förutsättningar som 

elever med svensk skolbakgrund gällande undervisning i engelska. Vi ser att vi framåt 

kommer behöva arbeta mer med hur vi ska skapar goda förutsättningar för dessa elever när 

de kommer till oss.  

 

Vi ser också att det finns en komplexitet rörande elever med utländsk bakgrund överlag som 

blir tydlig i flera ämnen; inte bara i svenska och engelska. Alla kommer de med olika 

förutsättningar rörande hur mycket de talar svenska språket hemma, när de började skolan, 

tidigare skolbakgrund etc. Det finns en viss oro rent språkmässigt inför kurser såsom kemi 

och fysik som är svåra kurser i sig men där språkbarriären också riskerar att bli ett hinder. Här 

ser vi vikten av att studera begrepp i dessa kurser för att berörda elever ska ha möjligheten 

att kunna ta till sig innehållet i kurserna på ett korrekt sätt. Vi behöver också uppmuntra 

dessa elever i högre grad att interagera med elever utanför sin etniska grupp för att stimulera 

språkutveckling. Vi ser att de väldigt lätt väljer att umgås i grupp och då tala sitt 

gemensamma modersmål. Något som inte bara hämmar språkutvecklingen men som vi också 

ser skapar en barriär i det sociala gentemot andra elever. Ett område vi behöver prata mer 

om och hitta strategier för att möta. 

 

Vi har under flera år anat att det verkar finnas en koppling mellan det faktum att vi är över 

80% pojkar, att man i hög grad nöjer sig med ett betyg utan att kämpa vidare och en kultur 

där det sociala verkar spela stor roll på bekostnad av studierna. I jämförelserna mellan pojkar 

och flickor flera år tillbaka i vårt resultat så ser vi också en tydlig skillnad i prestation till fördel 

för flickorna. Samtidigt får vi inte glömma bort vår historiska resa som också kan ha varit en 

faktor i den kultur som skapats. Under perioden 2009-2012 hade vi ett betydligt sämre läge 

med sämre resultat och en examensgrad kring 75%. Dåvarande rektor startade projekt 

godkänt som handlade om att alla insatser vi gjorde var för att få våra elever att gå från F till 

E i större utsträckning. Det har sedan präglat kulturen under en lång tid att eleverna ska få 

minst E.  

 

Så här i efterhand kan vi se att det lever kvar även om det inte uttalas på det viset och inte 

heller pratas om det på ett sådant sätt. Ur ett större perspektiv så skulle vi kunna leva kvar i 



 

 

 

 

det på ett omedvetet sätt där lärarna på något vis trots allt pustar ut när eleverna kommit 

upp i betyget E. Eleverna erbjuds uppgifter för att öka sina möjligheter till ett högre betyg 

men samtidigt har vi kanske inte skapat tillräckliga förutsättningar för dessa att göras utan 

ses mer av eleverna som ett erbjudande. Ett erbjudande som dessutom kommer mot slutet 

av kurserna och där motivationen inte är tillräckligt stor. Dessa möjligheter borde istället bli 

en del av undervisningen snarare än ett erbjudande. Detta i kombination med den 

underliggande studiekultur vi tror råder hos våra pojkar, kan medföra att betygen hålls kvar 

på samma nivå år efter år med små variationer åt olika håll. 

 

Undervisningens resultat 

Ser man till elevenkäten och påståendet “Jag är nöjd med undervisningen på min skola” 

ligger vi stabilt på 75%. Ingen förändring har skett i resultatet gentemot föregående år. En 

siffra vi givetvis vill öka men som vi tror har en koppling till alla de faktorer vi beskrivit under 

föregående rubrik. Fem av de sju teknikklasserna som finns representerade i resultatet 

innehar topp fem i nöjdhet på frågan om undervisning.  

 

I undervisningsutvärderingarna kan vi urskilja en fråga som rör undervisningen och där 

resultatet förändrats mellan höst - och vårtermin. Det gäller frågan “Läraren informerar mig 

regelbundet om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer”. Här går vi från 68% 

nöjdhet höstterminen 2020 till 80% nöjdhet vårterminen 2021. Återkoppling och feedback är 

ett område där vi ser att vi behöver fortsätta utvecklas. Ökningen beror troligtvis på en 

kombination av faktorer men där programrådet och pandemin spelat en stor roll. Just denna 

fråga har lyfts i de två programråden och diskuterats med elever. Den har dessutom arbetats 

med i klassrummet och diskuterats i kollegiet. Det framkommer att de upplever brist på 

återkoppling och resultat i vissa kurser, vilket också bekräftas i de fördjupade analyser som 

gjorts under året. 

 

Vi har även i personalgruppen pratat om huruvida det kan vara så att både vi och elever 

agerat annorlunda i frågan. Under hösten så hade vi närundervisning medan det under 

vårterminen var fjärrundervisning alternativt en kombination av fjärr - och närundervisning. 

Kanske det är så att eleverna söker återkoppling och information om resultat på ett annat 

sätt när de inte har en direktkommunikation med lärarna i klassrummet på samma sätt. Och 

kan det också vara så att samma sak gäller i motsatt riktning? Vi ser även att vi mer aktivt 

arbetar med att “fånga upp” eleverna under vårterminen än vad vi gör under höstterminen 

och att vi då matar eleverna med dagliga/veckovisa uppdateringar kring status på uppgifter. 

Både i klassrummet (digitalt eller på plats) av undervisande lärare och vid avstämningar med 

mentor. Intressant är att se om det går att finna en mellanväg här, där lärare blir tydligare i 

sin återkoppling mycket tidigare men där eleverna fortfarande behöver ta ett större ansvar 

för att söka informationen. Detta kommer vara en fortsatt fråga i programråden. 

 

En annan koppling till detta resultat är att vi ser att eleverna har det svårt med större projekt 

med mer eget ansvar. Eleverna får svårt att hålla deadlines vilket kan leda till svårigheter i att 

ligga i fas. I vissa kurser kommer det därför att införas tydliga delmål och delinlämningar. Dels 

för att ha tydliga avstämningar men också för att kunna föra in och dokumentera 



 

 

 

 

progressionen i Schoolsoft på ett annat sätt. Lärare och elev kommer då prata mer kring 

nuläget i kursen och vad eleven behöver göra för att utvecklas mer, samtidigt som de 

tillsammans i kommunikationen då har fått återkoppling och feedback, vilket förhoppningsvis 

kan påverka upplevelsen positivt av det sistnämnda i kommande undervisningsutvärderingar. 

 

Vi upplever att vi håller en hög kvalitet i vår undervisning och arbetar ständigt med att 

utveckla oss i vår profession för att möta eleverna på bästa tänkbara sätt. 

Det vi ser fungerar väl i klassrummet är tydlig struktur, mål, skrivmallar och steg - för-steg- 

instruktioner. Dessa delar arbetar vi alltid aktivt med. Vi har även byggt upp välfungerande 

kommunikationskanaler med eleverna vilket också bekräftas av eleverna i samtal och de 

frisvar som finns till undersökningarna. Detta var en lärdom vi drog av pandemins första tid 

när fjärrundervisning bedrevs under vårterminen 2020. Vi behövde hitta ett snabbare och 

mer effektivt sätt att kommunicera med varandra och då Discord är något som eleverna 

använder så såg vi till att lära oss detta. Hösten 2020 höll en av våra lärare en workshop i 

Discord och därefter använder vi det allihopa, oavsett närundervisning eller 

fjärrundervisning. 

 

Två resultat som vi tycker är viktigt att lyfta fram och som till viss del ytterligare kan påvisa 

våra tankar kring den kultur vi tror råder på skolan är flickors upplevelse av trygghet och 

studiero. Rörande upplevelsen av trygghet återfinns en stor skillnad mellan pojkar och flickor; 

94% jämfört med 78%. Flickorna är i minoritet och den senare tidens forskning visar att 

flickor tenderar att påverkas om en antipluggkultur får råda inom gruppen av pojkar. Bland 

annat genom att deras arbetsmiljö upplevs stökigare men också att de inte vågar ta plats i 

klassrummet på olika sätt. Detta visar sig i resultatet för elevenkäten rörande studiero, där vi 

återfinner ytterligare en markant skillnad i upplevelse mellan pojkar och flickor; 79% nöjdhet 

mot 61%. Detta i sin tur kan få följdeffekter. Inte bara på de två ovan nämnda områden, utan 

även på flickors kunskapsresultat och möjligheter att uttrycka sig i klassrummet. Vi ser därför 

ett behov av att lyfta fram flickorna och fortsätta motivera och stimulera dem; både 

kunskapsmässigt men också genom andra aktiviteter där vi ser att de gärna engagerar sig. 

 

Slutsatser och arbete framåt 

Vi ser att vi har en tydlig kedja i processen för undervisning blir till. Allt från planering till den 

faktiska undervisningen i klassrummet. Vi tror på ett fortsatt implementering av mer lustfylld 

och kreativ undervisning och det kommer vara en del av planeringen för nästa års kurser. Vi 

hoppas att flertalet studiebesök, studieresor och branschnära samarbeten kan bli av då 

dessa bidrar till en positiv upplevelse för eleverna samt en extra dimension i kvaliteten av 

undervisningen. 

 

Programrådet har fyllt en funktion under året och är viktig för eleverna ska känna en hög 

delaktighet i skolans verksamhet; både undervisning och organisation. Det är också ett 

verktyg för oss att ge eleverna olika perspektiv på frågor som lyfts vilket skapar förståelse 

och fördjupad kunskap. Därtill ger dessa programråd underlag för hur eleverna upplever vår 



 

 

 

 

verksamhet. Programråden kommer fortsätta drivas i samma tappning av en av våra 

förstelärare. 

 

Vi ser att det finns tydliga strukturer, rutiner och processer på skolan som är en trygg bas för 

oss alla. Vi har flertalet kontrollfunktioner som stärker vårt arbete och uppdrag. Detta har 

blivit extra tydligt under de år pandemin varit aktiv. Lärarna är trygga i sin profession och 

kunskap och möter därför pandemins utmaningar på ett föredömligt sätt. Även om vi, sedan 

tidigare, är ett arbetslag som präglas av stor kunskap, erfarenhet, kollegial samverkan och 

högt i tak så har detta ytterligare stärkts under året. Vi ser att våra pedagogiska forum 

stärker undervisningen men också respektive pedagog och oss som grupp. Dessa delar är 

starka framgångsfaktorer i vårt arbete. Det är vi tillsammans som äger skolans resultat och 

det är tillsammans som vi fortsätter att utvecklas, stötta och utmana varandra i det dagliga 

arbetet. 

 

Vi ser att vi kan utveckla undervisningen ytterligare genom att planera för att ett lärande där 

eleverna når högre och inte ges möjlighet att nöja sig med ett betyg. Att nå ett högre betyg 

ska inte vara ett erbjudande utan en del i undervisningen. Vi vill också ge större utrymme för 

eleverna att lyckas och därmed flytta fokus från eleverna som arbetar sig från F till E/ D och 

rikta insatser mot eleverna som ligger högre. Ett exempel på detta är att det i matematik 1b 

läggs in mer tid i år. Mer tid som inte är till för elever som behöver extra stöd utan för elever 

som behöver en mer avancerad nivå i matematik och där dessa elever kan få lärarens fulla 

fokus. 

 

Under programråden har mycket tid ägnats åt feedback och återkoppling. Samtalet har 

kretsat kring hur viktig lärarens återkoppling är för dig som elev, vilket metoder som 

fungerar bäst och hur man som elev får råd och tips i det löpande arbetet för att utvecklas. 

Det framgår att feedback är viktigt, att lärare lägger för mycket tid på uppgifter, inte är 

konsekventa utan ändrar deadlines och lägger för lite fokus på de elever som är duktiga. 

Ibland är det också för få genomgångar och för mycket enskilt arbete. Alla dessa delar kan vi 

vid analysen känna igen oss i och därför blir det viktigt att arbeta vidare med detta och 

planera för en undervisning som möter dessa behov och önskemål. Vidare tycker eleverna 

det är viktigt med utvecklingssamtal och önskar tydligare resultatrapportering i Schoolsoft 

samt att pedagogerna konkretiserar kunskapskrav och ger elevexempel. Vi har inför läsår 

21/22 bestämt att alla ska rapportera resultat i Schoolsoft på samma sätt. För de kurser där 

större projekt finns behöver delinlämningar göras och markeras som klara. Detta för att det 

ska bli lika lätt att följa alla kurser. 

 

Vi ser att vi har ett välfungerande arbetssätt när det kommer till elever som riskerar betyget 

F. Vi vill på sikt se en förändring i både den genomsnittliga betygspoängen men också i 

betygsfördelningen för skolan. Vi vill höja lägstanivån och utjämna de skillnader som finns i 

kunskapsresultat mellan pojkar och flickor. Det är också här vi ser att det absolut största 

utvecklingsarbetet finns. På skolan är pojkar en klar majoritet vilket får en stor påverkan på 

rådande skol - och studiekultur. Vi ser ett behov av att undersöka vilken kultur som råder på 

skolan och utifrån kön studera synen på kunskap och lärande.  



 

 

 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 

Rektors organisering  

 Inom LBS har alla skolor ett samlat plandokument där skolans organisation, skolans arbete 

mot kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor 

beskrivs. Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser 

utifrån resultatet i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i 

oktober varje läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och 

främjande insatser som planeras kommande år. 

För all personal verksam på skolan är det en självklarhet att beakta normer och värden och 

säkerställa en respektfull miljö både i och utanför klassrummet. Personal undviker aldrig en 

situation där språkbruket visar sig vara olämpligt eller där elever inte visar respekt gentemot 

varandra eller en vuxen.  

 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i 

undervisningen. I flera ämnen ges det möjlighet att prata kring frågor som berör normer och 

värden. Det kan handla om ställningstaganden i kursen religion eller om mänskliga 

rättigheter i kursen samhällskunskap. 

  

Trygg och tillåtande miljö 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att främja en miljö där alla blir sedda och 

respekterade för den man är men också där tryggheten bevaras. Detta sker på många sätt, 

bland annat genom de klassrumsbesök som rektor gör men också den tid rektor och personal 

lägger ner på att cirkulera bland eleverna och kommunicera med dem. LoV-gruppen 

tillsammans med kuratorn på skolan träffas kontinuerligt för att diskutera elevhälsa på skolan 

och gör klassrumsbesök för att synas bland eleverna och skapa en ökad trygghet. Vi är en 

skola som öppet och tydligt visar respekt för varandras olikheter och det finns en trygghet i 

att inte behöva följa det som ryms under samhällets normalitet. Ett kvitto på att vi har en 

öppen och tillåtande miljö är det faktum att elever under sin gymnasietid hos oss känner sig 

trygga i att komma ut som homosexuella, transpersoner, genomgå könsbyte eller välja att 

tilltalas vid namn som inte är inom ramen för nuvarande kön.  

Vid skolstart i augusti 2020 höll rektor sitt välkomsttal för alla elever och belyste den höga 

trygghet och trivsel som skolans undersökningar visar på. Att vi visar varandra respekt, att 

man får vara den man är och att alla på skolan har ett ansvar att värna om det. Detta var 

även något som mentorerna tog upp med vårdnadshavare under det digitala föräldramötet i 

augusti 2020 och som kontinuerligt tas upp i till exempel klassrum och under 

utvecklingssamtal. 

I det dagliga arbetet arbetar alla, verksamma inom skolan, med att kontinuerligt informera 

och diskutera värderingar, respekt, bemötande och trygghet som ett led i att främja och 

bevara det trivsamma och tillåtande inlärningsklimat vi alla vill ha. All personal verksam i 

skolan arbetar aktivt för att främja respekt och trygghet. LBS Halmstad har en nolltolerans 



 

 

 

 

mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att all 

personal har en anmälningsskyldighet. 

Likabehandlings - och värdegrundsgrupp (LoV-grupp) 

Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) på LBS i Halmstad leds av 

samordnande kurator tillsammans med rektor Linda Ekstrand som ytterst ansvarig för 

arbetet. I gruppen ingår två stycken elever från årskurs 1, en tjej och en kille. 

LoV-gruppen arbetar främjande, undersökande och analyserande. De ansvarar, tillsammans 

med rektor, för en kontinuerlig utvärdering av arbetet med likabehandling och värdegrund. 

De genomför observationer, kartläggning av risker och riskområden samt analys av olika 

enkätresultat som sedan ligger till grund för ett årligt upprättande av plandokumentet. I 

plandokumentet återges en årlig plan för hur vi ska arbeta främjande gällande likabehandling 

men också hur vi ska motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

 

Utvärdering och analys 

 

 I de undersökningar som genomförs på skolan, elevenkät, LoV-enkät och 

undervisningsutvärderingar så visar resultatet på att eleverna trivs i hög grad, känner sig 

trygga och att alla får komma till tals.  

Enligt LoV-enkäten 2020 har så gott som alla elever fått information om likabehandlings – 

och värdegrundsarbetet (99%). 94 % uppger att de vet vart de ska vända sig om eleven blivit 

illa behandlad av andra elever eller personal på skolan. 86% av eleverna anger att de känner 

förtroende för att personalen på skolan tar tag i situationer där någon känner sig illa 

behandlad.  

De gånger då elever upplever att de blivit illa behandlade så har det mestadels skett över 

nätet på sociala medier samt i skolans korridorer, i matsalen, i klassrummet under lektionstid 

och i klassrummet under rast. Benägenheten att anmäla denna typ av händelse till en vuxen 

är ca 77% med förklaring att man inte kände att det var värt det eller på grund av rädslan att 

det ska bli värre. För de som anmälde till skolan upplevde 55% att skolan tog tag i det.  

98 % av eleverna på skolan anser att det inte finns något diskriminerande i skolmiljön. Vårt 

resultat på likabehandlings – och värdegrundsenkäten 2020 visar också att 91% av eleverna 

känner sig trygga. 

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 

Det vi ser som ett utvecklingsområde är att ytterligare öka tryggheten på skolan och arbeta 

för en så god trygghetskänsla som möjligt. LoV-gruppen har träffats minst en gång i månaden 

och under dessa möten diskuterat hur det ser ut på skolan, hur stämningen är och vad som 

kan göras för att öka tryggheten. Lov-gruppen kommer fortsätta detta arbete under 2021.  



 

 

 

 

Varje vecka ges eleverna möjlighet och utrymme att lyfta LoV-frågor på mentorstiden och 

som sedan tas vidare till kurator och LoV-gruppen. För att ytterligare öka möjligheterna att 

våga ta upp något jobbigt, att lyfta fram frågor eller tips så har vi förberett en mail till LoV-

gruppen som träder i kraft nästa läsår.  

 

Vi kommer framåt arbeta för en ökad medvetenhet om skolmiljön och nolltolerans mot 

diskriminering. När det gäller frisvaren på årets LoV-enkät framgick upplevelsen av att elever 

talar ett annat språk, att det stundtals finns en jargong i olika grupper och att bilder tas på 

elever av andra elever utan samtycke. Skolan ska arbeta för att motverka upplevd 

diskriminering genom t.ex.: 

 

- Elevhälsan ska vara mer närvarande i klassrummen  

- Lärarnas attityder gentemot vad som sägs i klassrummet behöver förändras. 

Framförallt handlar det om att lyssna och observera i större utsträckning och prata om 

hur språkbruk och jargong i grupp kan uppfattas av omgivningen 

- LoV-gruppen ska ordna fler aktiviteter och temadagar 

- Värderingsövningar i enskilda klasser 

När de gäller könsdiskriminering så har det uppmärksammats ur LoV-enkäten att flickor på 

skolan känner sig mindre trygga. Antalet tjejer på skolan utgör en minoritetsgrupp. Under 

kommande termin ska därav en tjejgrupp startas upp för att öka medvetenheten och 

möjligheten till att kunna lyfta fram flickornas åsikter.   

Vi ska ytterligare öka medvetenheten om hur vi pratar om och till varandra samt att fortsätta 

att arbeta för en klassrumsmiljö som präglas av arbetsro och respekt för varandra. En miljö 

där vi har ett respektabelt språkbruk utan jargong som kan missuppfattas av omgivningen. 

Skolan ska fortsätta att fokusera på nolltolerans när det gäller t.ex. diskriminerande och 

kränkande kommentarer mellan elever samt hur lärare uttrycker sig i samtal med elever.  

 

Kamratandan ska ytterligare stärkas genom att bland annat uppmuntra till frivilliga 

aktiviteter i skolans lokaler och regelbundna årskursöverskridande aktiviteter. Under 2020 

arrangerade LoV-gruppen bakning och julpyssel för alla elever att ta del av. LoV-gruppen 

kommer under nästa läsår fortsätta att skapa gränsöverskridande aktiviteter för eleverna.   

Ytterligare ett utvecklingsområde är hur skolan i högre grad kan få elevernas förtroende när 

det gäller upplevelsen av att personalen tar tag i situationen om eleven upplever sig, eller får 

reda någon annan upplever sig, illa behandlad på din skola. Det har påbörjats en diskussion 

kring vad det innebär att ta tag i en situation och hur skolan i högre grad kan få elevernas 

förtroende. Vi behöver fortsätta vårt arbete med att tala om vad begreppet ta tag i innebär. 

Det är inte synonymt med att få sin vilja igenom. Eleverna måste också få en förståelse för  att 

det är skolan som sitter på all information och att de som enskilda individer inte har hela 

bilden. Det är också utifrån helhetsbilden som beslut om åtgärder och insatser beslutas. Att ta 

tag i situationen ska vara synonymt med att skolan agerar och att det finns en tydlig 

återkoppling till inblandade parter och en bestämd tid för uppföljning. 



 

 

 

 

I övrigt fortsätter vi arbeta utifrån det förhållningssätt vi har både i och utanför klassrummen 

som visar sig ha god effekt. För oss är det viktigt att eleverna upplever att vi ständigt vill bli 

bättre och att dessa frågor är av största vikt för oss. Därför kommer vi fortsätta vara tydliga i 

vår ståndpunkt och hur vi vill att alla ska bli bemötta med respekt och behandlade på ett 

rättvist och värdigt sätt.  

 

Elevhälsoarbetet 

Elevhälsan finns att tillgå i skolans lokaler i en stillsam miljö. I elevhälsoteamet, EHT, ingår 

rektor (100%), skolsköterska (30%) och kurator (40%). Vi har därtill avtal med 

specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog via den centrala elevhälsan. Studie- och 

yrkesvägledare nås via nätet under ”snacka med SYV”. EHT samverkar med övrig personal 

och har veckovis gemensamma möten där all personal ingår. 

Elevhälsoteamets fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. De insatser som 

lagts extra fokus på under året har varit frågor som har med psykisk ohälsa att göra, 

studieteknik och värdegrund. Därutöver pågår arbetet kontinuerligt med att förbättra och 

numera bibehålla en god och effektiv mötesstruktur, öka elevernas närvaro i skolan genom 

noggrann kontroll av elevers ogiltiga samt giltiga frånvaro, samt att arbeta för en god hälsa i 

form av att tex rökfri skoltid råder. På grund av pandemin har färsk frukt på skolan inte varit 

möjligt, men planeras att återinföras för eleverna varje vecka läsår 21/22. Kurator som har 

ett ansvar för LoV gruppen har också arrangerat bakning och pyssel för att stärka 

gemenskapen och trivseln bland eleverna. 

Skolsköterska, kurator och rektor ansvarar för att följa upp elevernas sjukfrånvaro, ogiltig 

frånvaro och bjuda in till kontakt och samtal med berörd elev. Utöver detta arbetar 

skolsköterskan efter centralt uppställda kvalitetsmål som förmedlas av vår MLA, 

skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. Skolsköterska bjuder in till hälsosamtal för alla 

elever i årskurs 1. Kurator håller samtal med elever i behov av samtalsstöd i skolan. Kurator 

har också en viktig funktion i att synas bland eleverna. Båda arbetar förebyggande och aktivt i 

nutid med både fysisk och psykisk hälsa/ohälsa hos elever. Genom sitt arbete stöttar de 

eleverna på vägen mot utbildningens mål. Som ett extra arbetsområde anordnar elevhälsan 

temadagar på skolan exempelvis kring spelberoende. 

Specialpedagogens uppgift är att bistå lärarna med sin kompetens i arbetet med eleverna 

och varje specifik klassrumssituation. Hon bistår med handledning och coachning för att 

vidareutveckla pedagogerna. 

I övrigt är elevhälsoteamet delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete genom de 

processer som sker under året och parallellt även med elevhälsoteamets egna ”årshjul” med 

tydliga avstämningspunkter.  

 



 

 

 

 

 
 

 

Rektors organisering 

Elevhälsoteamet träffas varje måndag och diskuterar pågående elevärenden men också nya 

som kommit upp. Det fattas beslut om vad som ska göras och vem som ansvarar för att det 

blir gjort. Det som beslutas återkopplas sedan till personalen som tillsammans med EHT följer 

upp de åtgärder och insatser som beslutats. 

Under läsåret 20/21 har vi valt att fokusera på den psykiska ohälsan och studieteknik och i 

vissa fall “finjustera” några områden inom Elevhälsoteamets arbete, som mötesstrukturen 

samt frånvarohanteringen.  

Under läsåret 2021 hade vi en temadag där elevhälsoteamet tillsammans med skolläkaren 

och specialpedagogen fokuserade på sömn, stress, studieteknik och innebörden av psykisk 

ohälsa. Önskemål om fokus på temadagen diskuterades tillsammans med LoV-gruppen som 

representerar eleverna på skolan. För anpassning av pandemin utformades temadagen med 

digitala föreläsningar från skolläkaren och specialpedagogen. Föreläsningarna diskuterades 

sedan öppet i klasserna. Eleverna utvärderade därefter temadagen med önskemål om 

framtida temadag med fortsatt fokus på psykisk ohälsa. Dock en temadag som innebär mer 

aktivitet än föreläsning.  



 

 

 

 

 Mötesstruktur 

Vi gick från att tidigare ha haft ett EHT-möte där alla lärare var närvarande och man lyfte sitt 

elevärende, till att vi i elevhälsoteamet satt i enskilt rum med tydliga tider för drop in. En 

tydlig struktur över vad som lyftes och där varje lärare som hade något kring en elev fick 

komma in på drop-in eller bokad tid och fick berätta sitt ärende. Mötesstrukturen har fortsatt 

på samma sätt under pandemin men istället varit digital. Vi diskuterar ärendet i teamet och 

fördelade, efter vår profession och kunskapsområden, vem som gjorde vad. Vi utförde 

uppdraget och gav alltid återkoppling till den lärare eller de lärare det berörde. En tydlig 

systematik som vi också kunde utvärdera. 

När fjärrundervisningen påbörjades och personal uppmanades arbeta hemifrån har dessa 

möten skett via digital väg med positiv upplevelse. Kontakt har skett via telefon och mail 

samt möten via Google Meet. 

Tidiga insatser 

Den psykiska ohälsan är ett stort problem bland unga människor idag. En av de faktorer som 

är ett viktigt arbetssätt i förebyggande syfte för psykisk ohälsa och för att eleverna ska nå 

sina kunskapskrav är att arbeta med tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att identifiera 

hinder i ett tidigt skede och försöka undanröja dem, samt att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande för att stärka det som är positivt. 

Frånvarohantering 

I vårt arbete med frånvaron går vi varje vecka igenom de elever som haft hög frånvaro den 

senaste veckan via Schoolsoft. Mentorn ger en förklaring eller tar reda på varför frånvaron 

finns, och har ett uppföljande samtal med eleven och ibland deras vårdnadshavare. Detta 

följs upp till veckan därpå och om det föreligger ett fortsatt problem eller om mentorn inte 

lyckats lösa problemet, tar EHT över ärendet och fördjupar sig i det och har samtal med 

eleven. Därefter sker en återkoppling till mentorn som i sin tur meddelar de lärare det berör. 

I vissa fall kan läkarintyg krävas. 

Det som utvecklats ytterligare under året är kontrollen av den giltiga närvaron där även 

administratör haft en bidragande roll. Administratören är den som får in alla sjukanmälningar 

och gör därefter en veckovis översikt över de som varit återkommande sjuka och kan även se 

upprepade sjukanmälningar för vissa dagar som kan tyda på mönster, tex att sjukanmäla sig 

varje fredag. Denna översikt lämnas över till EHT som varje vecka ber antingen mentor kolla 

upp orsak till elevens frånvaro eller uppsöker eleven/vårdnadshavaren själv med 

återkoppling till berörd lärare och mentor. 

Varje måndagsmöte går personalen gemensamt igenom de elever som föregående vecka 

haft hög frånvaro. En rutin som varit bra för att tidigt uppmärksamma de elever som riskerar 

att bli så kallade ”hemmasittare”. För denna elevgrupp som haft tendens att bli 

hemmasittare har vi under pandemin dragit lärdom av fjärrundervisningen. Genom beslut av 

rektor, kan en åtgärd vara att genom digital väg stegvis återinföra eleven till skolan igen, från 

att eleven varit mestadels hemma till att bli närvarande i skolan. Syftet är alltså att under en 

tidsbegränsad period använda sig av digital undervisning för att få eleven att komma tillbaka 



 

 

 

 

till skolan. Detta har skett med en handfull elever som efter beslut av rektor fått studera 

hemifrån och varje vecka göra inlämningsuppgifter som mentor tar del av. 

Således bygger hela frånvaroarbetet på en systematik och en återkoppling till lärarna – en 

samverkan som är viktig för den enskilde eleven men också för hela skolutvecklingen. 

Pandemins inverkan på elevhälsoarbetet 

Det vi inte visste vid läsårets start 20/21 var att pandemin skulle fortsätta förändra 

skolgången under höst och vårterminen Undantag har skett med en handfull elever som på 

rektors anmodan studerat på skolan under en begränsad tid och på särskilda dagar tills vi 

åter kunde ha elever på plats med en årskurs per vecka. I slutet har vi även kunnat ha 3:orna 

på plats varje vecka för att kunna lägga ett extra fokus på deras gymnasieexamen. 

Effekterna av denna pandemi har gjort att alla möten skett via digital väg och/eller 

telefonväg, såväl mellan lärare och personal samt mellan lärare/personal och 

elever/vårdnadshavare. Vi har utvecklat kontrollfunktioner för eleverna med bla studielista 

som utformats av rektor där ett dokument skapats för att säkerställa att alla elever som haft 

något efter sig i något ämne, fått klart sina uppgifter. Lärare har, genom färgkoder, markerat 

status i listan allteftersom elever lämnat in sina uppgifter. En viktig och lättöverskådlig 

funktion som upprättats för att säkerställa att inga elever “faller mellan stolarna”. 

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har under pandemin fokuserat på att stödja 

lärare i framförallt deras uppdrag som mentorer med att kontakta elever som inte är 

närvarande, samt att stötta elever och vårdnadshavare att studera hemifrån med de 

utmaningar som kan föreligga med rutiner kring psykisk ohälsa, sömn, stress och studieteknik 

osv. Detta har varit en extra viktig aspekt under pandemin. Med tanke på detta valde vi att 

anordna en digital temadag med fokus på psykisk hälsa med inriktning på just stress, sömn 

och studieteknik.  

Friskfaktorer 

Hela vår verksamhets förhållningssätt går ut på att bli medvetna om vad vi gör som fungerar 

bra. Vi fokuserar på det positiva och låter det få störst utrymme i vårt vardagliga arbete för 

att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt och en uppåtgående spiral inom alla områden. 

Genom en trygghet i det positiva tar vi oss an utvecklingsområden och är konstruktiva i vårt 

arbetssätt för att nå goda resultat och arbetssätt som fungerar. 

Rektor är noga med att vara en närvarande ledare och ge verksamheten förutsättningar för 

att nå de uppsatta mål som finns. Det är viktigt med en acceptans, respekt och delaktighet på 

alla nivåer. Vi arbetar för att upprätta och vårda alla våra sociala relationer inom skolan för 

att skapa förtroende och tillit. 

Rektor har genom åren utarbetat ett elevhälsoteam som har stor inverkan och delaktighet i 

skolans dagliga arbete. I klassrummet genom klassobservationer men också undervisning 

som berör olika hälsoområden. Vi har tillsammans effektiviserat arbetet och även fast vi 

arbetar som ett team har vi tydligt uppdelade roller utifrån kompetens, vilket är en fördel i 



 

 

 

 

arbete med eleverna. Det är viktigt att alla förstår att elevhälsan inte på något sätt är 

vårdande utan en länk mellan elev och vårdinstanser utanför skolan. 

Att skapa en nära relation med eleverna är en grundförutsättning varpå elevhälsoteamet 

behöver vara synligt under skoldagen och samverka med elever och lärare på bästa sätt. På 

grund av pandemin har synligheten på plats försvårats för elevhälsoteamet och fokus har 

istället varit att delta och observera lektioner digitalt. 

Utredningar och åtgärdsprogram 

Rektor genomför utredningar och upprättar vid behov åtgärdsprogram samt följer upp dessa. 

Lärare anmäler behov av särskilt stöd till rektor enligt särskild blankett vid angivna tillfällen 

under ett läsår och rektor fattar sedan beslut om nästa steg i processen. 

Två gånger per läsår gör undervisande lärare betygsprognoser. Vid dessa tillfällen anmäler 

undervisande lärare oro för att extra anpassningar inte räcker för att eleven ska nå minst E 

till rektor. Rektorn beslutar då huruvida en utredning ska startas. Dessa anmälningar av 

lärarna kan även göras när som helst under läsåret, men betygsprognoserna utgör två 

obligatoriska tillfällen per läsår. Rutinen för anmälan fungerar mycket bra och för lärarna är 

det tydligt att de i större utsträckning ska göra anmälningar i ett så tidigt skede som möjligt. 

Detta ska implementeras även hos nya lärare. 

När en anmälan inkommit från personal om att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås startar rektor en utredning och utifrån denna utredning fattar rektor 

beslut om upprättande av åtgärdsprogram eller inte. Ett upprättat åtgärdsprogram 

presenteras sedan för berörd pedagogisk personal. Kurator, skolsköterska och undervisande 

lärare bistår med sin kompetens i utredningen. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp av 

rektor. Denna rutin för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram fungerar väl, då både 

lärare, rektor och EHT är inblandade och kan ge olika förslag och se olika lösningar baserat på 

sina olika perspektiv. Berörd elev och vårdnadshavare är med i hela processen. 

 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

Mötesstrukturen 

Vad gäller mötesstrukturen har vi kunnat konstatera att vi håller en högre nivå av sekretess 

för eleven genom drop-in. Lärare vet inte allt om alla och vi som EHT arbetade mycket mer 

effektivt och strukturerat. Det byggde på en systematisk återkoppling både inom EHT – vem 

som gjorde vad, när det var gjort och återkoppling till berörd mentor/lärare. En styrka vi har 

inom vårt EHT är att vi är duktiga på att fördela ”vem som gör vad” och att den profession 

som passar bäst för att utföra uppdraget gör det.   

Från lärarnas sida har man varit mycket nöjd med detta arbetssätt och med den återkoppling 

som skett. Detta är något vi kommer arbeta vidare med för kommande läsår. 

Vi tar också med oss en viktig lärdom från pandemin där vi arbetade hemifrån i att vara 

effektiv vad gäller mötesstruktur och arbetstid. Vi har under denna tid lärt oss i ännu högre 



 

 

 

 

utsträckning att förvalta vår arbetstid på bästa sätt vilket vi vill fortsätta med även när vi 

arbetar på plats på skolan igen. Detta ser vi också som en styrka. 

Frånvarohanteringen 

Vad gäller frånvarohanteringen kan vi se att resultatet är att arbetet med tidiga insatser vad 

gäller frånvaron leder till att vi i mycket högre utsträckning slipper arbeta med akuta ärenden 

på individnivå (”släcka bränder”) utan istället arbetar mer övergripande, organisatoriskt och 

långsiktigt och i god tid fångar upp de elever som genom sin frånvaro riskerar att inte nå sina 

kunskapskrav eller mål med utbildningen. Detta är ett arbete som blir till gagn för alla elever 

och det är en tydlig framgångsfaktor i vårt arbete. 

Under fjärrundervisningen har vi, de senaste två läsåren, genom frånvarostatistik kunnat se 

att vi haft en ökad närvaro i den digitala undervisningen i förhållande till när undervisningen 

ges på skolan. Dock marginellt då vi har en hög närvaro även i vanliga fall. Detta har vi följt 

upp under året och konstaterat att elever uttryckt social fobi, tryggare hemmiljö och mindre 

stökigt hemma än i skolan som orsaker till att närvaron varit högre vid digital undervisning än 

undervisning på plats.  

Pandemins inverkan på elevhälsoarbetet 

Vid terminens slut kan vi konstatera att insatser under pandemin i form av digitala möten, 

växelvis studier hemifrån och kontrollfunktioner med studielista flutit mycket väl. Möten har 

varit effektiva, kontakten med både lärare och elever samt vårdnadshavare har flutit väl och 

varje elevs studieresultat har kunnat följas genom studielista. Studielistan inbegriper alla 

elever som har uppgifter efter sig. Det har visat sig vara mycket strategiskt för att hålla 

personal och lärare informerade om var varje elev befinner sig studiemässigt. Det har med 

andra ord gått mycket bra för skolan under pandemin. Även temadagen flöt mycket väl, trots 

digitalt förfarande, och ansågs bland majoriteten av elever som mycket nyttig och 

betydelsefull. 

 

Friskfaktorer 

Att vi är en skola som fokuserar på det positiva ser vi som en styrka för vårt arbete. Det är en 

stor framgångsfaktor i vår verksamhets arbete; viljan av att ständigt vilja bli bättre. Det är 

också viktigt att elever ska känna sig trygga på skolan. Vi önskar att “LBS känslan” ska infinna 

sig i något högre grad, som innebär en trygg skola med hög trivselfaktor där man som elev får 

lite av den familjära känslan. Vi upplever att det arbetet fått stå lite åt sidan de två senaste 

åren, under pandemins verkan. Vi ser också att det sedan några år tillbaka saknas det där lilla 

extra i trivselfaktorn; att elever väljer att delta och arrangerar aktiviteter på egen hand. Vi 

kan se att det sakta men säkert fasats ut men vi har inte kunnat sätta ord på det och inte 

heller uppmärksammat det i tid. Vi har sett fluktuationer genom åren mellan graden av 

elevernas engagemang i trivselaktiviteter och vissa generationer och därför inte reagerat på 

det. Kanske är det en kulturfråga och då är den stora frågan hur vi kan ta tillbaka det. Inte 

nödvändigtvis till den form vi känner till men till en ny kultur med hög trivselfaktor. 

Eleverna önskar att språkbruket förbättras på skolan vilket framkom från utvärdering av LoV-

enkäten. Språkbruket har påverkat elevernas trygghetskänsla på LBS och en opassande 

jargong upplevs ha ökat bland eleverna och specifikt på sociala medier.  Detta verkar till viss 



 

 

 

 

del ha en anknytning till situationen som rått under pandemin där eleverna varit mer gömda 

bakom datorn och spenderat mer tid i olika digitala medier och forum. 

”Snacka med SYV” har varit något bristfällig och kommer därför ersättas med en deltidstjänst 

om 10%. Upplevelsen av en central vägledningsfunktion är att den är för långt ifrån 

verksamheten och de spontana samtalen eller tidsbokningarna uteblir. Studie- och 

yrkesvägledaren kommer ha som syfte att vägleda elever, framförallt i årskurs 1. Hon 

kommer även arbeta med att skapa tydliga målbilder, bjuda in föreläsare och verksamheter 

för att bistå eleverna med input för ökad inspiration.  

 

Slutsatser 

Rutinen med elevhälsoteamets drop-in-tid, dit lärare kommer med elevärenden, fungerar 

bra. Det både skyddar elevernas integritet och effektiviserar personalgruppens arbetstid. Vi 

kommer lägga till för nästa läsår en genomgång av elever per årskurs och program som EHT 

håller i, enligt ett rullande schema. Planen är att detta möte ska förläggas till efter 

måndagsmötet. Då har lärare och EHT en möjlighet att få en bättre överblick kring varje elev i 

varje program och årskurs. 

Kontrollfunktion med studielista kommer vi att fortsätta med och den kommer få en än mer 

framträdande roll då den nu kommer bli ett underlag även för utvecklingssamtalen. 

Arbetet med att kontrollera den giltiga frånvaron kommer också fortsätta. För att säkerställa 

återkoppling från lärare och mentorer kring elever med hög frånvaro kommer EHT att följa 

upp elevärenden med mentorerna vilket sedan dokumenteras i en särskild mapp på driven 

som enbart nås av elevhälsan. Det vi kommer lägga till är att bättre precisera tid för 

återkoppling. 

Vi anser det vara viktigt att arbeta vidare med trygghetsfaktorn på skolan och kommer därför 

fokusera på ämnen som exempelvis berör språkbruk och jargong. Vår förhoppning är att ju 

högre trivsel och trygghet ju mindre negativt språkbruk. Vi vill fortsätta anordna främjande 

aktiviteter och upplevelser som involverar personalgrupp, lärare, mentorer, elevhälsa och 

Lov grupp i olika former och konstellationer. Aktiviteterna kan handla om allt från 

rastaktiviteter till bakning, klassutflykter och andra former av aktiviteter och upplevelser som 

stärker trivsel och trygghet och skapar en god lärandemiljö. 

Vi som EHT vill inför nya läsåret mer och mer implementera att elevhälsa angår alla på 

skolan, inte bara EHT. All personal behöver ha ett tänk av att ”jag i min roll som lärare verkar 

för elevens hälsa i min funktion”. Detta kommer EHT att uppmuntra till under nästa läsår och 

hålla som en röd tråd i vårt gemensamma arbete. 

SYV kommer anställas på 10% för att aktivt bistå rektor i arbetet med att vägleda elever samt 

fokusera på målbild och motivation. 

Färsk frukt kommer återinföras varje vecka som en del av en god rutin vi haft på skolan. 



 

 

 

 

För läsåret 21/22 planeras fokus kring studieteknik och även språkbruk som varit önskemål 

från elever. Vad gäller studieteknik vill vi ge eleverna tips om att få struktur över sina studier, 

till att fokusera på det som är positivt i situationen som den är och inte fastna i negativt 

tänkande eller låsa sig inom ”diagnostänk”. Att uppmuntra eleven till en god livsstil som 

främjar en god inlärning. Vi vill även införa ett dokument som vi kallar ”Trygg person”, där 

mentor gör en förteckning över elevens starka sidor och den person de identifierar som trygg 

i sin närhet för att ha som hjälpmedel i samtal med eleven och hur denne ska kunna 

överbrygga sina hinder och fokusera på att nå sina mål. 

Vad gäller språkbruk vill vi fokusera på att eleverna ska känna trygghet i framförallt sociala 

medier genom att lyfta ämnet inom LoV gruppen och hur de kan arbeta vidare med ämnet i 

klasserna. Vi vill också arbeta med att skapa en medvetenhet i språkbruket, vilken effekt det 

har i gruppen och hur det uppfattas av omgivningen. 

Dessa båda fokusområden har valts efter önskemål från eleverna i utvärderingen av 

elevenkäten. Som en aktivitet för dessa områden kan det bli aktuellt med en temadag som 

en gång på hösten och en gång på våren lyfter dessa ämnen vid skilda tillfällen. Önskvärt vore 

att få en föreläsning med vår skolpsykolog. Temadagens utveckling får tas i akt i och med 

pandemin. Ett önskemål från eleverna är en temadag som utformas på ett aktivt sätt i form 

av workshops och diskussioner i mindre grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Vi ser att vi återigen lyckas med eleverna och uppvisar en hög examensgrad. Vi ser att vårt 

påbörjade arbete med programråd är värt att fortsätta. De frågor som lyfts där får effekt. Vi 

är en verksamhet med hög kvalitet på flera plan med tydliga rutiner, strukturer och processer 

som är en del av skolans förhållningssätt. Vi har drivit ett flerårigt arbete rörande 

undervisning av god kvalitet och därtill ledarskap i klassrummet. Vi kan se att det haft en 

påverkan på våra resultat där vi sedan flera år uppnått en stabil hög nivå rörande 

examensgrad. Däremot ser vi att den genomsnittliga betygspoängen inte utvecklas och det 

har blivit tydligt att det måste finnas andra faktorer som påverkar detta.  

 

I avhandlingen “Det tillåtande och det begränsande” sätter Fredrik Zimmerman ord på det vi 

sökt efter och länge funderat kring. Han hänvisar till tidigare forskning som visar att normer 

kring maskulinitet skapar begränsningar för pojkars utveckling i skolan. Begreppet social 

kostnad används och innebär att man förlorar i t.ex status om man väljer att bryta normen. 

Därför väljer pojkar att inte vara duktiga och finner strategier för att visa sig lagom bra i 

studiesituationer. Det är så antipluggkulturen uppkommer och som vi tror råder på skolan 

idag. Han visar också på att dessa normer kring maskulinitet i skolan har en negativ inverkan 

även på flickor; både rörande deras möjligheter att bedriva studier och deras syn på sig 

själva. Något vi kan se i form av att tjejerna exempelvis inte är lika nöjda med studieron i 

skolan som pojkarna säger sig vara. Forskning visar även på att tjejer väljer att vara tysta för 

att inte få kommentarer från pojkarna och på så sätt tar inte heller tjejerna för sig i sådan 

rådande kultur. 

 

En stor del av våra elever är av inställningen av att de vill gå på LBS som skola och söker mer 

till skolan än till våra program. De vill gå på en liten och trygg skola där de kan hitta 

likasinnade. Det är givetvis positivt men vi ser också att den grupp elever som kommer till oss 

och som blir i majoritet tenderar att ha något lägre betygsambitioner, åtminstone är det den 

bild de vill att de socialt ska framstå som. Elever som tydligt vågar stå för att de har siktet 

inställt högt och som har ett starkt driv och eget ansvar är i minoritet, i alla fall utåt sett. 

Antipluggkulturen ser ut att vara den rådande kulturen på skolan. En kultur där man inte är 

beredd att offra sitt sociala kapital till förmån för högre resultat. Det är också här vi tror att 

vårt fortsatta arbete behöver ligga de närmsta åren för att se om det kan generera en effekt 

på den genomsnittliga betygspoängen men också att pojkarna ges alla förutsättningar att öka 

sina resultat.  

 

Vi tänker ta oss an ett större och flerårigt fokusområde med målet att öka pojkarnas 

prestation över tid. Först behöver vi kartlägga kulturen på skolan, väva in genusperspektivet i 

det vi gör och parallellt med detta arbeta med vägledning och tydliga målbilder/förebilder. 

Därefter kan vi börja studera en klass eller årskurs och genom vissa metoder förhoppningsvis 

kunna generera ett förändrat och förbättrat resultat för pojkar. 

 

Parallellt med detta får vi inte glömma att lyfta flickorna och ett steg i att göra det är att 

starta ett forum för dessa att träffas och diskutera frågor i deras vardag som har en påverkan 



 

 

 

 

på dem; både som som personer men också kring deras studiesituation. Detta är ett arbete 

som kurator och skolsköterska kommer ansvara för att driva. 

Därtill börjar vår nya studie- och yrkesvägledare att arbeta med målbild och motivation. 

 

Samtidigt är frågorna många inför ett så här omfattande arbete.  

 

● Är det en antipluggkultur som fått fäste i vår verksamhet? 

● Hur ser inställningen till manligt och kvinnligt ut i relationer till studier? 

● Hur är språket på skolan och på vilket vis är det framåtsyftande? 

● Hur ser pojkarnas akademiska självbild ut och vad kan vi som skola göra där? 

● Hur kan vi som skola organisera pojkars lärande på ett framgångsrikt sätt med 

vetskap om kontexten och dess påverkan? 

● I vilken utsträckning ger vi vuxna denna kultur utrymme att bli majoritet?  

● Vad förmedlar vi i undervisningen och i våra sociala relationer med eleverna? 

 

Det finns till synes flera nivåer i skolkulturfrågan och det är ett omfattande ämne. 

Därför ser vi att detta kommer bli ett flerårigt projekt där vi under första året börjar med att 

fördjupa oss i forskning på området. Detta för att gemensamt enas kring de olika begrepp 

som finns, att göra kulturen synlig och skapa en förståelse för vad som påverkar kulturen. 

Först därefter är det möjligt påbörja någon form av metod med syfte att se om vi kan få en 

effekt på både kulturen på skolan men också faktiska betygsresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Resultatbilaga 

 Diagramblad 1: Resultatredovisning - avgångselever 

Examensgrad 

 
 

 

Genomsnittlig betygspoäng, GBP 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Diagramblad 2 - Resultatredovisning - samtliga elever 

Betygsfördelning 

 

 

Diagramblad 3 - Indikatorer - undervisning, trygghet och studiero 

Undervisning (elevenkät) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Undervisning (undervisningsutvärdering) 

 
 

 

Trygghet och värdegrund (LoV-enkät) 

 
 

Trygghet och studiero (elevenkät) 

 


