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1. Ledare – rektor har ordet 

Den 20 mars 2020 gick vi från en skolverklighet till en annan. Inte i vår vildaste fantasi trodde vi 

då att pandemin skulle kvarstå även under detta läsår och påverka och forma skolan under så 

lång tid. Jag är som rektor lyckligt lottad att jag ha en lärarkår som med stor uthållighet, 

flexibilitet och kompetens rott detta väldigt speciella år i land. Vi har, med ändå större insikt än 

tidigare, sett att det är tillsammans som vi gör varandra bättre och starkare. På LBS Borås är 

ambitionen att förändra och förädla skolans arbete mot högre måluppfyllelse stor och vi arbetar 

med en långsiktig plan för att utveckla skolan och vår undervisning ytterligare. Skolan har en 

stabil och kompetent personalgrupp som ständigt arbetar för att utveckla våra program och 

undervisningen innehåll. 

 

Genom en undervisning som är stimulerande och utmanande vill vi att eleverna ska bli nyfikna 

på vad framtiden kan ge. Vår övertygelse är att eleverna utvecklas genom att vilja pröva och 

våga göra misstag. Vårt arbete ger resultat och våra elevundersökningar visar att vi har elever 

som känner sig trygga och som har en kreativ och inspirerande skolmiljö med god studiero.  

 

Jag ser fram emot ett nytt spännande läsår tillsammans med en personalgrupp som har kollegial 

framåtanda och hög kompetens. Vi hoppas på ett år där vi får mötas igen och möta våra elever 

på plats i skolan. Vi har lärt oss mycket genom vårt arbete med fjärr- och distansundervisning, 

men det är på plats i skolan som vi bäst når framgång.  

 

Rektor Cecilia Rigert 
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2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Borås 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. 

 

ENHET Borås 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.  
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Om skolenhet LBS Borås  

 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 22 9 17 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 9 15 9 

Estetiska programmet Bild och formgivning 17 19 24 

Estetiska programmet Musik 5 10 6 

Estetiska programmet Estetik och media 21 24 6 

 

● Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) högutbildade 
föräldrar * 

Andel utländsk bakgrund 
** 

2019/2020 21 79 53* 17* 

2020/2021 20 80 57** 18** 

             *Statistik från 15 oktober 2019, hämtat från Skolverket 2021-08-16 

             **Statistik från 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 2021-08-16 

 

Personal 

Under LÅ 20/21 har vi varit 27 personal på skolan i olika funktioner och anställningsgrad, 18 

av dessa är pedagoger varav 11 är behöriga gymnasielärare. 2 st studerar vid sidan om sina 

arbeten för att få behörighet genom VAL-utbildning. Övriga har adekvat högskoleutbildning 

utifrån ämne och inriktning. Rektor har gått den statliga rektorsutbildningen och biträdande 

rektor har påbörjat densamma.  

 

Skolans elevhälsa består av skolsköterska på 50%, kurator 20%, specialpedagog 100% samt 

SYV 20%. Utöver detta har skolan en central resurs med skolläkare och Skolpsykolog samt 

digital SYV.  

 

Övriga resurser på skolan är skoladministratör samt 3 elevassistenter som bistår elever 

under skoldagen.  

 

Lokaler  

 

Vi huserar sedan 2,5 år tillbaka i nya, kreativa och ändamålsenliga lokaler. Vi fick i de nya 

lokalerna tillgång till en ALC- sal (Active Learning Classroom), som ger tydliga förutsättningar 

för ett elevaktivt, kollaborativt arbetssätt. Active Learning Classroom lämpar sig bra för 

problembaserat lärande, där eleverna tar sig an olika utmaningar tillsammans. Tanken är 
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inte att ALC-klassrummet ska ersätta vanliga klassrum, det ska ses som ett komplement. 

Skolan har också, förutom traditionella salar, även fotostudio, bildsal, E-sport sal, 

musikstudio samt labb-sal.  Flera av skolans salar, samt våra grupprum och andra 

elevutrymmen, ger möjlighet till varierade arbetssätt. 

 

Organisation och arbetsformer   

 

Vårt mål har varit att skapa en skola där lärandet står i fokus, det betyder att skolans dagliga 

arbete, allt från organisation till att lektioner ska sträva efter att utveckla undervisningen 

och främja elevernas lärande. Det som syns och märks i klassrummet för eleverna varje dag. 

Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att lyfta fram och analysera verksamheten, skapa 

fokusområden som har sin utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och som gemensamt 

utvecklar densamma. På vår skola är ett relationsskapande arbetssätt något som vi 

gemensamt strävar efter, en gemensamhetskultur där det är nära mellan elev och lärare.  

 

Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog med 

utvecklingsuppdrag samt 1:e lärare tillika arbetslagsledare. Skolan har en tydlig uppdelning 

mellan arbets- och utvecklingsorganisation och med en infrastruktur och rollfördelning i 

olika led för att stödja detta arbete. EHT, ledningsgrupp och arbetslag har en veckovis 

mötesstruktur och agenda.  
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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.  
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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 utvärderades 

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. 
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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. 
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4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Alla i mål 
- öka examensgrad och betygspoäng 
- öka närvaro 

 
Delmål 20/21 examensgrad: 95 % 
 
Vi kommer på skolan att fortsätta på inslagen väg. Vi har en långsiktig plan för vårt 
kvalitetsarbete på skolan. Förändring tar tid och det gäller att hålla i och hålla ut i arbetet med 
att ständigt förbättra skolans resultat, både kvalitativt och kvantitativt. 
 
Vårt mål har varit att skapa en skola där lärandet står i fokus, det betyder att skolans dagliga 
arbete, allt från organisation till lektion ska sträva efter att utveckla undervisningen och främja 
elevernas lärande. Det som syns och märks i klassrummet för eleverna varje dag. 
 
 Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att lyfta fram och analysera verksamheten, skapa 
fokusområden som har sin utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och som gemensamt 
utvecklar densamma.  
 
På vår skola är ett relationsskapande arbetssätt något som vi gemensamt strävar efter, en trygg 
gemensamhetskultur, ett starkt vi, där det är nära mellan elev och lärare, elev/lärare och 
organisation. 
 

 
Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete i vår utvecklingsresa.  

Andelen elever med examensgrad har ökat med 12 procentenheter. Den genomsnittliga 

betygspoängen har totalt ökat på skolan där Teknikprogrammet står för den största ökningen 

med 2.6 poäng.  

 Vi såg under förra läsåret en ökning i elevernas upplevda nöjdhet angående kreativiteten på 

skolan. 70% anser sig vara nöjda i hur utbildningen ökar deras kreativa förmåga. 69% av 

eleverna uppger att studiemiljön på skolan inspirerar till kreativitet. Vi värnar om och 

intensifierar ytterligare vårt arbete kring kreativ och variationsrik undervisning. 

Något som vi behöver prioritera är hur vi arbetar med tydlighet i de olika ämnena och hur vi 

ökar elevernas lust att lära. 63% av eleverna uppger att de är nöjda med hur lärarna gör det 

tydligt för dem vad de ska kunna i de olika ämnena. 57% av eleverna uppger att deras lärare 

ökar deras lust att lära.  
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Utifrån utvärderingarna av EHT´s arbete kommer vi att göra en översyn av EHT´s arbete, 

ärendegång och rutinbeskrivningar för att ytterligare effektivisera och stärka processerna för en 

ökad måluppfyllelse.  

 

Fokusområde: “Creative Genius”.  

• Fortsätta att utveckla en kreativ och variationsrik undervisning genom kollegialt 

lärande och att vara frikostig och ha en lärande organisation där vi vågar dela 

exempel från vår yrkesvardag med varandra för att utveckla den, vi vågar och vill 

lära nytt. 

• Vi fortsätter vårt arbete med samplanering/samverkan mellan grund och inriktning, 

vi arbetar för att skapa en röd tråd i våra program, vi utvecklar nuvarande projekt 

och skapar nya. 

• Fortsatt värna om vårt arbete kring relationsskapandet mellan pedagoger och elever 

för fortsatt hög trygghet och trivsel, utveckla LoV gruppens arbete. 

 

Fokusområde: “Plugga smartare” 

• Vi arbetar med studieteknik bland annat genom workshops i modern studieteknik.   

• Vi arbetar med förmågor och begrepp. Lära om hur man analyserar, nyanserar mm. 

Vi skapar gemensam lektionspraktik för hur vi arbetar med dessa med begreppen, 

samsyn i kollegiet kring “Huret” 

• Big 6 

• Förtydliga rutiner och strukturer kring Gymnasiearbetet 

 

Fokusområde: Formativ undervisning 

• Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla den gemensamma lektionspraktiken. Vi tar 

avstamp i Helena Wallbergs “Lektionsdesign “samt Dylan Williams “Att följa lärande 

- formativ bedömning i praktiken”. 

•  Vi arbetar med kollegialt lärande, lektionsplanering, återkoppling, formativt arbete 

mm.  

• Processgenomgång EHT /EWS arbete för att förstärka och effektivisera. 

 

Effekter:  

Vårt arbete där lärare delar med sig av sin undervisning, planerar och utvärderar undervisning 

tillsammans har resulterat i flera samarbeten både mellan inriktningslärare i olika kurser, men 

framför allt har det öppnat för samverkansprojekt mellan inriktningslärare och lärare som 

undervisar i grundämnen. Detta ligger som grund för flera arbeten som kommer utvecklas 

vidare under kommande år, bla projekt där man samverkar kring fysik/teknik och VR-teknik. Vi 

har under läsåret utvecklat våra projektveckor så att alla lärare är engagerade i projekten och 

att eleverna arbetar i projektformer över klass och åldersgränser. Detta skriver eleverna om i 

sina utvärderingar som något de ser fram emot i sin utbildning och som ger ett mervärde. Vi har 

trots pandemin med arbete och undervisning på distans kunnat genomföra våra projekt, även 

om det ställt höga krav på både elever och lärare. Vi har skapat en ny tydlig struktur för 

gymnasiearbetet vilken vi kommer fortsätta att arbeta med under kommande LÅ.  

Arbetet med studieteknik har främst skett på lektioner i svenska, men där arbetssätt och form 

kommer att kunna användas under kommande LÅ.  
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Hela kollegiet har arbetat med “Lektionsdesign” och “Att följa lärande”, en bra grund för en 

gemensam förståelse av uppdraget samt en grund för utvecklingsarbetet. På grund av 

pandemin genomfördes undervisning, personalmöten och konferenser etc till stor del på 

distans, därför valde ledning att lägga handledningen och aktionerna kring lärares enskilda 

lektionsdesign med stöd av individuell handledning på distans. 

Det innebar att varje enskild lärare satte mål samt åtgärder/genomförande efter 

kompetensutvecklingens innehåll, kunskapsmål och undervisningsresultat, betygsprognoser och 

utvecklingssamtal. Den individuella inriktningen innebar en mer träffsäker utvecklingsplan, då 

den utgick från den enskilde lärarens medvetenhet, motiv och behov. I dialogen kunde läraren 

utmana sig att prova nya strategier, metoder osv som var mer riktade mot den egna 

undervisningspraktiken. Det blev också ett flöde i genomförandeprocessen då 

uppföljningssamtalen låg månadsvis.  
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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 

 
 

Examensgraden ligger stadigt totalt sett, vi har samma examensgrad som förra läsåret, 86%. På 

det Estetiska programmet har examensgraden ökat från förra året från 91% till 92%, men på 

Teknikprogrammet har vi minskat från 89% till 80%. Vi ligger fortfarande under rikssnittet, både 

totalt och på programnivå. 

 

 

● GBP avgångsbetyg 

 
 

Det totala betygssnittet har sjukt något från 13,4 till 13,1. På det estetiska programmet har 

snittet ökat från 13,5 till 13,6, men det har sjunkit på teknikprogrammet från 13,2 till 12,5. Det 

ligger under riksnivå både totalt sett och på programnivå. Flickor har gått ner i betygssnitt, 

medan pojkar ökar marginellt. 
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● Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen F har totalt sett ökat oavsett program från 11% till 17%. På det Estetiska programmet 

har andelen ökat från 9% till 17% och på Teknikprogrammet från 13% till 17%. Vi har ett fåtal 

elever som går IM, men andelen blir stor procentuellt. Flickorna ligger kvar på samma andel A 

som förra året. De högre betygen har sjunkit mer bland pojkarna än bland flickorna. När det 

kommer till pojkarna så ökar däremot deras andel E. Vi ser att andelen F sticker ut i vissa kurser. 

Matematik på TE - i kurserna 2c och 3c, SVA2, Sv1, Gy-arbetet samt engelska (alla kurser) I 

kurserna samhällskunskap och historia ökar andelen F kraftigt från förra året till i år, från 5% till 

45%. 

 

Vi har minskande andel F i matematikkurserna på Estetiska programmet samt i matematik 1c på 

Teknikprogrammet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

 

Nedan presenteras resultat från likabehandlings- och värdegrundskartläggningen (LoV) samt 

elevenkäten. De frågor vi valt att fokusera på är:  

● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra 

sätt.  

● Andel elever som känner sig trygga på skolan  

 

Vi har en hög andel elever som i våra undersökningar visar att de känner trygghet på skolan. I 

Från LoV-enkäten var det 96% av eleverna som uppgav att de kände sig trygga på skolan och 

94% att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. I elevenkäten (nedan) som genomfördes 

senare under året så fyllde eleverna i att 99 % av dem kände trygghet på skolan.  
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

 

Undervisning 

 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  

 

Vårt mål har varit att skapa en skola där lärandet står i fokus, det betyder att skolans dagliga 

arbete, allt från organisation till att lektioner ska sträva efter att utveckla undervisningen och 

främja elevernas lärande. Det som syns och märks i klassrummet för eleverna varje dag. Vårt 

syfte med utvecklingsarbetet är att lyfta fram och analysera verksamheten, skapa 

fokusområden som har sin utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och som gemensamt 

utvecklar densamma. På vår skola är ett relationsskapande arbetssätt något som vi gemensamt 

strävar efter, en gemensamhetskultur där det är nära mellan elev och lärare.  

 

 

 
 

I vår organisation skiljer vi på arbetsorganisation och utvecklingsorganisation, båda 

organisationstyperna har tydliga mötesstrukturer och är inplanerade i ett kalendarium med en 

agenda som är känd av alla. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för att planera 

innehåll och riktning i utvecklingsarbetet som tar sin utgångspunkt i förra årets analyser av 

verksamheten. Rektor samverkar med förstelärare samt EHT för att stärka och förankra 

utvecklingsarbetet tillsammans med övrig personal på skolan. Det är viktigt att personalen 

känner att de är delägare av utvecklingsarbetet och att det har sin förankring i verksamheten. 

Ett bottom-up perspektiv präglar både vår arbets- och utvecklingsorganisation.  
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Arbetsorganisationen tar sikte på operativa frågor som rör den dagliga driften av skolan.  

Arbetsorganisationen har operativt möte varje måndag morgon och leds av rektor. Skolans 

schemaläggning ger också utrymme för behovsmöten tisdag till fredag. Här bokar 

inriktningslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen egna möten efter behov. Under 

denna tid läggs också in uppföljningar såsom klassgenomgångar samt kollegial samverkan kring 

extra anpassningar regelbundet under läsåret. Arbetslagsmöte, som leds av arbetslagsledare, 

genomförs varannan tisdag. Där har tiden fördelats mellan arbetsorganisation och 

utvecklingsorganisation efter behov. Arbetslagsmötena har en tydlig agenda och anteckningar 

förs löpande och sammanställs i en gemensam mapp där skolledning och arbetslagsledare har 

tillgång till alla anteckningar. Syftet är att arbetslag och enskilda lärare lättare skall kunna 

organisera lektioner utifrån samläsningar, ämnesintegrering och projektläsning. 

 

Ledningsgruppen på skolan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog samt 

förstelärare tillika arbetslagsledare. Gruppen har möte varannan vecka.  

 

Utvecklingsorganisationen har mötestid 2 tim/vecka och syftet är att genom kollegialt lärande 

utveckla vår undervisningsprofession, det är vår gemensamma utgångspunkt att undervisning 

av god kvalitet är grunden för ett gott lärande. Vi har arbetat för skapa en praktikgemenskap, 

använda och utveckla nyckelstrategier i undervisning samt undervisningsmetoder. Alla lärare 

har ett ansvar att aktivt deltaga i det kollegiala samverkansarbetet. Vi har strävat efter att 

lärarna för en kollegial pedagogisk dialog och diskussion i samklang med aktuell forskning och 

erfarenhetsbaserad kunskap för att stärka sina kunskaper och därigenom bli än bättre på att 

stötta eleverna.  

Utifrån utvärderingar, erfarenheter och analyser i personalgruppen prioriterades mål:  
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Därefter gjordes en översyn av resurser och kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i 

vilka insatser och aktioner som skulle göras på de olika nivåerna: 

1) Organisation: skapa förutsättningar för arbets- och utvecklingsorganisation 

2) Grupp/arbetslag 

3) Individ: mentorskap/undervisande lärare 

Specialpedagog med ett särskilt utvecklingsuppdrag, som arbetar på skolan, arbetade efter 

detta tillsammans med rektor fram förutsättningar för hennes del utvecklingsorganisationen, 

som varit att via kollegiala samtal/observationer, inspiration och handledning 

(individuellt/grupp), med utgångspunkt i läroplan, ämnesdidaktik och metod, samt en 

utveckling av specialpedagogiska metoder integrerade i klassrumsundervisningen och drivet av 

ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete utveckla begreppsbildning och praktikgemenskap 

utifrån våra kvalitetsmål.  

Specialpedagogens arbete med utvecklingsuppdrag på skolan så har året innehållit aspekter 

kring lesson- learning study samt enskilda handledningssamtal med pedagoger efter enskilt 

uppsatta mål. Under höstterminen genomförde specialpedagogen observationer i alla klasser 

och på så sätt skapades en uppfattning om grupper, klasser, kurser, lokaler och lärmiljöer. Målet 

har varit att deltagarna ska få möjlighet att reflektera över vad de gör i sitt klassrum och 

utveckla undervisningen och verksamheten. Alla lärare beskriver det som positivt med 

auskultationer, där den största vinsten varit den egna reflektionen kring sin undervisning. 

Specialpedagogen har tydligt kunnat arbeta med det förbyggande och främjande arbetet i 

klassrummet tillsammans med undervisande lärare. Sammanfattningsvis så har det planerade 

utvecklingsarbetet startat och under läsåret fungerat med avsedd avsikt. 

Två gånger per termin har vi Elevavstämning/EWS. Inför detta möte gör varje lärare en 

bedömning av om alla elever kommer att klara kursen = grön markering, om det finns behov av 

extra anpassningar = gul markering eller om det trots extra anpassningar inte verkar fungera 

fullt ut så elevhälsan kan behöva stötta = röd markering. På mötet samlas sedan lärare och 

elevhälsan och går igenom elevavstämningen och där kan lärare och elevhälsa ge varandra in-

put på vilka extra anpassningar som kan fungera etc. Det blir också en möjlighet för elevhälsan 

att återkoppla kring enskilda elever och ev särskilt stöd som beslutats.  

 

Representanter från EHT har också löpande under läsåret haft möten med lärargrupper utifrån 

ett Frisk- & Risk-perspektiv på gruppnivå för att förebygga och främja arbetet med våra elever.  

 

Genom att koppla en mentor till varje elev vill vi stärka elevens möjlighet till stöd och 

kontinuitet. Vi arbetar med ett relationsskapande förhållningssätt med våra elever. Lärarna ska 

som mentor tillsammans med respektive elev skapa en överblick av varje elevs studier, detta 

sker varje vecka på schemalagd mentorstid. En ökad insikt i hur bedömning för lärande fungerar 

vill vi tro ökar motivationen hos lärare och elever och vidare måluppfyllelse hos elever.   

 

Vi arbetar med blockschema, ett tretimmarspass per kurs och vecka. Undantaget är matematik 

på Teknikprogrammet som är uppdelat så att eleverna läser matematik varje dag. Vårt syfte har 
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varit att vi genom längre lektionspass ger lärare och elever chans att kunna fördjupa sig i och 

fokusera på ämnet.  

 

Vi har även schemalagt studieverkstad kontinuerligt under läsåret, både på skoltid samt ett 

eftermiddagspass, efter ordinarie skoltid, där eleverna kan arbeta extra med stöd av lärare för 

att ta igen sådant men missat eller för att fördjupa sig/få handledning för ett högre betyg. 

Under Covid 19 då skolan varit stängd så har vi haft studieverkstad varje fredag eftermiddag då 

alla lärare funnit tillgängliga för eleverna för extra stöd i kurserna.  

 

Inom karaktärsämnena arbetade lärarna i så stor utsträckning som möjligt anpassat efter vad 

som efterfrågas inom varje bransch. Eleverna har exempelvis fått arbeta i projekt och har också 

gjort portfolio som kan bli användbara i deras framtida yrkesliv. Under LBS Game Awards, samt 

LBS Media Awards, fick elever också ställa ut sina arbeten, detta syftade till att ge en mer 

verklighetsanknytning och att arbetena inte endast blev skoluppgifter. Det har också skett flera 

samarbeten mot lokala företag. 

 

Under året har skolan arbetat med projektveckor där elever från olika program och årskurser 

samarbetat för att skapa gemensamma projekt inom sina inriktningar. Detta för att få 

ämnesöverskridande samarbeten och även en verklighetsförankring inom det valda 

programmet. Ett arbetssätt för att stärka kollaborativa arbetssätt samt att driva processer från 

idé till färdig produkt. Vidare har studiebesök och gästföreläsningar utförts för att ge eleverna 

branschmässiga kunskaper. 

 

Bedömning och betygssättning 

 

Under tidigare läsår genomgick all personal den interna utbildningen “Bedömning och 

betygssättning” tillsammans med Karlstad Universitet. Vi genomförde utbildningen gemensamt 

i kollegiet för att knyta an den till skolans praktik och utifrån de aktioner som vi genomför på 

skolan.  

 

Alla obehöriga lärare har en medbedömmare i sina kurser. Arbetslagen samt kollegor i samma 

ämne har också funnits som stöd genom processen  med samplanering och sambedömning i 

olika moment och kurser.  

 

Under LÅ genomfördes inga nationella prov, men skolan använde de ersättningsprov som fanns 

att tillgå som ett extra komplement till deras bedömning.  

 

Distansundervisningens organisering 

 

Pandemin har under läsåret påverkat processer och undervisning. Vår skola och vår personal var 

i det läget hjälpta av att ha en hög teknisk kompetens och stor vana av att arbeta med olika 

digitala verktyg. Skolan har till största del bedrivit skola och undervisning på distans/fjärr. Ett 

arbete som lett fram till många nya och viktiga insikter och lärdomar om den egna 

undervisningen. När det gällde skolans organisation så ställdes krav på distansmöten, 



 

 

 

19 

 

organisation av hur elever får information och hur arbete läggs upp. Vi skapade en tydlig 

skolrutin för alla lärare och elever för att tydliggöra arbetet samt gemensamma spelregler för 

undervisning digitalt. Varje lärare använder enligt ordinarie rutin Google Classroom, detta 

kompletterades med att länkar till Meet lades upp i varje klassrum. Varje lektion hade ett 

upplägg för dagens lektion där eleverna fick tydliga instruktioner om vad de förväntades delta i 

eller utföra under dagens lektion samt hålltider. Andra digitala verktyg såsom Discord, SLS 

Online, Zoom mfl användes som komplement till Classroom och Meet. Varje lektion avslutades 

också på Meet, där någon form av exit-ticket användes.  

 

Skolan har under året bedrivit studierna för våra elever på hel eller delvis fjärr. De två sista 

veckorna på läsåret var skolan helt öppen och många elever tog chansen att vara med på 

kompletteringsdagarna i slutet av maj. Det har ställt stora krav på flexibilitet i organisationen för 

vilka elever som haft störst behov av att vara på plats samt elever med särskilda behov. Schema 

har lagt och förändrats med tvåveckorsintervaller under stora delar av vårterminen för att möta 

olika behov.  

 

Academedias stabsstöd under perioden har varit gediget och olika lärresurser fanns snabbt på 

plats och har under hela perioden prövat, omprövats och uppdaterats.  

 

 

Utvärdering och analys 

 

Vi har under året fortsatt på vår utvecklingsresa och har inte genomfört några större 

förändringar, utan mindre justeringar, eftersom vi arbetar efter en långsiktighet där 

utvecklingsarbetet som initierats nu måste implementeras ordentligt i organisationen.  

 

I vårt arbete med “Lektionsdesign” har vi använt oss av två olika litteratur för att skapa en 

forskningsbakgrund, det är Helena Wallbergs bok  “Lektionsdesign-en handbok(2019) samt 

Dylan Williams bok  “Formativ bedömning i praktiken”(2019). Detta tillsammans med vårt  

samverkansprojekt “Kreativ undervisning” har varit bra och skapat nya insikter och möjligheter. 

Individuell handledning för lärare med utgångspunkt i personligt uppsatta mål, handlingsplan 

och aktiviteter som följts upp med klassrumsobservationer har upplevts som mycket utvecklade 

i personalgruppen. Bra att man “måste testa”, och tvingas ut i något nytt, samtidigt som vi har 

arbetat med att förädlat det som fungerar bra. Lärare har under läsåret bland annat arbetat 

med: 

 

• Ta reda på elevernas lärstrategier, vad kan dom redan, hur lär dom? Intressen, frågor, 

diagnoser 

• Rutiner och ritualer 
• Inlärningsstöd, lärmiljö, klassrumsorganisation, tydliggörande pedagogik, kritiska 

situationer, variera undervisningen, 

• Teknik som skapar bättre dynamik: fjärrkontroll (mobil) som styr PP, time timers 

• Eget kroppsspråk/rörelse och röst – dynamik och variation 

• Kamratlärande, situerat lärande – systematisera, studie- och lärgrupper 
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• Explicit: emotionell uppstart, elevernas intresse, differentierade uppgifter / 

instruktioner på grupp- och individnivå, de sju frågorna 

• Metakognition 

• Återkoppling och feedback, hur visa att man lärt 

• Hantera elevbeteenden 

• Hantera professionen, min yrkesroll – krav och förväntningar (UL / mentor) 

• KASAM 

• Att fortsätta förädla lektionsvariation - att variera efter målgrupp - en del passar ett 

berättande sätt, en del mer på ett matematiskt sätt - och att då kunna erbjuda alla 

någonting som passar under en lektion. 

• Uppstartshjälp - ta en runda och ge handledning (individuellt/grupp) under arbetets 

gång - framåtsyftande återkoppling - inspirera - fånga upp svårigheter (även om de inte 

frågar efter hjälp) 

• Självbedömning/kamratbedömning. Utvärderingsuppgifter som innebär att de måste 

reflektera själva mot kunskapskraven. 

 

Vi ser goda förutsättningar för samarbete kring vissa typer av gemensamma kursmål och 

moment i olika kurser. Samarbeten har skett där det finns naturliga synergieffekter såsom 

gemensamma kursmål eller bedömningsmöjligheter på liknande innehåll eller i mindre projekt. 

Arbetet har drivits av en förstelärare där lärare fått tid att detektera gemensamma områden för 

samverkan och möjlighet att utveckla dessa. Viljan hos lärarna att samarbeta är större än vad 

utfallet faktiskt har blivit. Orsaker till den lägre kollegiala aktiviteten kan i år bero på 

pandemin/distansarbete där många spontana möten försvunnit, för att följa upp de planerade 

mötestiderna. Svårare att vara tillsammans när man inte är på plats hela tiden. Inga naturliga, 

spontana möten. Samarbeten gagnar elevernas lärande, genom att eleverna utvecklar ett 

bredare perspektiv och ser samband och helheter.  

 

Vi har stor anledning att tro att pandemin och undervisningen på fjärr/distans har påverkat 

resultaten. Vi deltog under våren i Skolinspektionens kvalitetsundersökning konstaterade redan 

då att vi troligen kommer att kunna upprätthålla vår examensgrad, vilket också infriades, men 

att vi såg en risk med att betygspoängen troligen skulle sjunka och att vi troligen skulle se ett 

sämre resultat på de högre betygen. När det gäller flickorna, som dock är i minoritet på vår 

skola, så har de hållit kvar sin andel när det gäller högre betyg, medan pojkarna tappade. 

Däremot så ökade pojkarnas andel E. Under pandemin så visar våra interna undersökningar att 

elever haft svårare att följa undervisning och rutiner när de arbetat hemma samt att hålla 

studiemotivationen uppe. Moment där lärare i vanliga fall kan ha en större variation i upplägg 

har blivit mer ensidiga. Men pandemin är inte den enda orsaken. Grupper och underlag 

påverkar också.  

 

Vi ser att vi haft kluster med elever med olika typer av svårigheter, men med ett mycket stort 

stödbehov, studerar i samma klasser eller grupper och då har det tidvis varit svårt för lärare att 

svårt att hinna med alla anpassningar. Vi har under läsåret arbetat mycket med att anpassningar 

sker redan i designen av lektionen och att insatser görs på en bred front i hela klasser och 
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grupper, men under pandemin har vi haft fler elever som behövt en ökad grad av en- till- en 

undervisning.  

 

• Flickor har sämre resultat på examensgrad i år. Det är överlag få flickor i skolan, så varje 

individ ger stort utslag. Ev genusrelaterade skillnader i förutsättningar för lärande 

• flickor kräver en positiv social kontext  - svårt per distans 

• kan det finnas en “grabbnorm” och attityd till skola, i kombination med en 

“antipluggkultur” och att vi då inte lyckas skapa en meningsfull motvikt? 

 

Frågor som vi kommer att arbeta vidare med under kommande läsår.  

 

När man tittar på Samhällskunskap och Historia har flera elever uttryckt att de inte ser nyttan av 

kurserna samt att de inte valt programmet för att läsa dessa kurser, och har därför inget behov 

av kunskaperna. Många gånger har det istället blivit en “light-kurs” för att få med så många 

elever som möjligt. Detta är en fråga som går att ställa kring många kurser - är vissa kurser för 

svårt planerade, eller är det andra som blir för lätta? Kan vi istället tjäna på att höja nivån och 

förväntningar. Många av våra elever har en svag studiekultur, och får då svårt med de mer 

studietunga kurserna. Vi planerar för att tidigt möta dessa riskfaktorer för nästa läsår, bla 

genom uppstartsdagar med fokus på studieteknik med olika inriktning samt Inriktningsdagar där 

kurserna i programmet beskrivs och motiveras och diskuteras i elevgrupperna. Vi kan också se 

att det är två kurser där det varit många inlämningar, vilket vi tror skapat problem för många 

elever. Ett målfokus på en varierad undervisningsmetodik och andra former för redovisning 

ligger framför oss.   

 

Betygsprognoserna har legat till grund för EWS. I detta pandemiår ett mycket mer individfokus 

än tidigare, även om vi också arbetat på grupp/klassnivå för att identifiera bredare insatser. Det 

har gett en lika bra överblick, dock svårare att med hjälp av insatser/åtgärder lyckas på distans 

då lärare inte i samma utsträckning kunnat följa arbetsprocesser, svårare med den formativa 

bedömningen när undervisning och bedömning sker digitalt. Många insatser under året, som 

gav resultat i slutet. Överlag har det stämt ganska väl med EWS och prognoser, även om det 

skett förändringar. Treorna har för vissa upplevts som enklare att sätta prognoser på i år. Vissa 

elever som man trodde skulle nå högre betyg gav lite upp i slutet, kanske på grund av 

pandemin, och fick då lite sämre resultat än vad man prognostiserat. Mycket högre prognoser 

på hösten än på våren. Uthålligheten har saknats hos eleverna. 

 

Handledning och bedömningen av gymnasiearbetet i par har varit givande. Dels för att man får 

olika perspektiv, eftersom man ser det med olika ögon, dels att man får lite insyn i hur andra 

lärare tänker. Oftast har uppdelningen varit en GG-lärare och en inriktningslärare, vilket gör att 

man får upp ögonen för olika sätt att se. Dock har det blivit så att inriktningslärarna fått ta ett 

större ansvar för den kreativa processen och GG-läraren mer för den akademiska delen av 

arbetet. Önskvärt att öka inblick i varandras perspektiv och dela lika på ansvaret. Samarbetet 

har också gett en trygghet i bedömningen och man kan stötta och utmana varandra i 

bedömningen. 
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Eleverna är allmänt mer nöjda med undervisningen - pga distans och- eller sänkta 

förväntningar/genus/lärare har ansträngt sig mer eller har elever  fått mer feedback? Under 

pandemin har lärare kunnat arbeta med olika plattformar samtidigt, tex att undervisa och 

arbeta med uppgifter i Classroom, samtidigt som man handleder och ger enskild feedback via 

tex Google Chatt eller Discord. Detta sätta att arbeta med feedback tar flertalet lärare med sig 

som en erfarenhet som kan användas även vid undervisning IRL. Att se eleverna och deras 

aktivitet är bra - kamera på, aktiva dokument man kan hålla koll i samtidigt som eleverna 

arbetar i dem. Mindre bra fungerar det med grupparbeten och diskussioner överlag i år. Att 

dela ut ledarskapet i gruppen är en metod som ändå fungerat bra, och alla får testa på att ta lite 

mer ansvar.  

 

Trivsel och rekommendationsgrad är högre i år än tidigare, nöjdhet håller sig jämnt över tid. Vi 

har generellt väldigt bra nöjdhet, men vi kan se att i undervisningsutvärderingarna (UU) sjunker 

resultaten under våren kontra hösten.  Vi misstänker delvis också att lektionerna blivit mer 

enformiga, och lärarna mer slitna, när vi har jobbat så mycket och så länge på distans. Det blir 
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på många sätt mer intensivt att hålla koll på alla elever på en gång online. Svårare att ta raster 

när man jobbar på distans. Vi ökar när det gäller återkoppling, vilket blir naturligt då det finns 

mer material att återkoppla, men kanske också en större träffsäkerhet i återkoppling. Vi har 

också samtalat om och arbetat med återkoppling i vårt fokusarbete under året. Många elever 

vill ha feedback i form av en bokstav - ett betyg, och räknar inte annan bedömning som 

feedback. Vi upplever heller inte att eleverna uppfattar feedback när de får det löpande, 

muntligt under en uppgift eller ett arbete.  Här behövs ytterligare arbete och uthållighet i 

lärarlagen för att öka förståelse bland elever om hur de kan ta till sig feedback.  

 

Vi också ökar i nöjdhet sedan tidigare år. Vi tror att det beror till viss del på en mer stabil 

organisation. Bra harmoni i gruppen, lugnt och kompetent lärarlag. Att vi arbetat med formativ 

bedömning kan också ha lett till en ökning i nöjdhet. 

 

Det har också lättare att genomföra utvecklingssamtal när vi har dem på distans, något som gör 

att fler vårdnadshavare kan vara med.  

 

Vi har minskat i kreativitet i UU från HT till VT. 80% av eleverna upplever att lärarens 

undervisning är kreativ. En snäv definition av begreppet “kreativitet” kanske inte ger en tydlig 

och direkt koppling till betydelsen för elever.  Många elever läser in kreativitet enbart i 

skapande uppgifter (musik, media, bild etc) och det har det blivit lite mindre av när vi är på 

distans. Det är också svårare att variera sig digitalt än vad det är när man är på plats. Kan också 

finnas samband med attityd till lärande, tidigare erfarenheter och icke uppfyllda förväntningar.  

 

Enligt Teresa Amabile, Creativity in Context, är kreativitet ett resultat av tre funktioner i 

samverkan: kunskaper inom ett område, kunskaper om kreativa processer (olika metoder för 

nytänkande), och inre motivation.  

 

Från skolans hemsida:  Experience creating create experience. “Här kretsar allt kring skapande 

och upplevelser. Vi vill att du ska få uppleva den magiska känslan av att vara kreativ. Oavsett om 

man lär sig att fota, streama film, illustrera fantastisk grafik med ritplatta, utveckla spel för 

virtual reality, producera musik, designa hus eller bygga och vinna ett E-sports event så är det 

kreativa idéer och unika upplevelser som knyter allt samman”. 

 

Forskning visar att det finns ett samband mellan kreativitet och lärande och att det har 

betydelse för elevers måluppfyllelse. Den viktigaste aspekten för att skapa kreativitet är att 

skapa nyfikenhet. Strukturer som finns i en skola har betydelse för om lärarna kan planera för 

kreativitet i sin undervisning: t ex påverkar lokalstorlek, scheman, tid och klassens storlek, 

aspekter som kan verka hämmande för kreativitet i sin undervisning. Vi behöver öka elevernas 

medvetenhet om begreppet kreativitet 

 

Upplevelsen av trygghet har ökat för en del elever delvis beroende på distansundervisning, men 

för andra tvärtom. Skolan är för flertalet av våra elever en trygg upplevelse, en lugn skola där 

man har nära till sina lärare och till olika stödfunktioner.  
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Eleverna upplever en högre studiero på skolan på plats än vad eleverna upplever på distans. 

Under distansen har elever suttit på olika ställen, i sängen, på caféer och andra platser, och har 

inte fått lika mycket gjort.  En bra sak är när man har tid att vara i klassrummet i god tid, helst 

före eleverna. En chans att själv hinna landa och komma in i rätt mode för ta emot eleverna och 

skapa/slå an en ton i hur läraren vill arrangera för just den här lektionen.  

 

Interaktion med eleverna på plats är det som fungerar bäst. När man jobbar ihop med eleverna, 

och utvecklas tillsammans med dem. Individuella rep-övningar har också fungerat bra. Lättare 

att styra grupperna när man är på plats.  

 

Vi behöver skapa och utveckla en kreativ lärmiljö på skolan, och öka/bredda elevernas 

medvetenhet om begreppet kreativitet  

 

Vi vill starta läsåret med en tydlig information kring vad det innebär att vara elev på skolan. 

Mentor behöver mer tid med sin klass regelbundet för bättre dynamik och gemenskap. Vi vill 

använda tid och utrymme för att lära känna eleverna, extra viktigt för de som inte undervisar i 

sin mentorsklass och inte har schemalagd tid. Vi behöver tidigt skapa klassgemenskap, svetsa 

samman eleverna redan från start och kontinuerligt fortsätta med aktiviteter som stärker 

gemenskapen för alla. Lära eleverna att jobba med “vem som helst”. Gruppsammanhållning och 

samarbete. Att kunna få till mer givande diskussioner. Många fler aktiviteter under läsåren 

överlag för att skapa en vi-känsla, både i klasserna och på skolan. Mer samarbeten mellan 

inriktning och GG för att hjälpa eleverna att våga. Projekt som skoltidningar för att ge mer 

kreativitet och KASAM. 

 

Få liv i lite gamla traditioner, samt skapa nya. Mycket har ju fallit ut på grund av pandemin, men 

vissa har runnit ut i sanden ändå. Trivseln ökar på skolan, så vi har en bra grogrund för att dra 

igång lite sådana projekt igen.  

Vi vill skapa en startvecka med fast innehåll som återkommer efter vissa intervall/årskurs: 

studieteknik, snabb recap föregående termins innehåll i kurser, inspiration och 

verklighetsbaserade aktiviteter. Avseende t ex studieteknik ser lärare brister varje dag och att 

det varierar mycket bland elever/grupper. 

Studieron behöver stärkas då vi vill skapa en “pluggkultur” - mindset, grit osv. (UU 69% nöjdhet) 

Att pluggkulturen innebär ett utforskande och problematiserande arbete och att vi uppmuntrar 

elever att våga pröva, träna, öva och tänka nytt. Arbeta i projektgrupper och ta stöd av varandra 

och kamratutvärderingar och återkoppling. Vad är övning och vad är examination, definiera 

skillnader för eleverna för att avdramatisera. Det finns också olika typer av studiero. Det kan 

vara hög ljudnivå i klassrummet som stör eleverna och ibland är det tyst, men elevernas 

distraheras av dator eller annat. Studiero kan betyda olika för såväl elever som lärare. Studiero 

kan också skilja sig från ämne till ämne och aktivitet till aktivitet. Ibland vill man som lärare har 

ett klassrum där eleverna pratar och lär sig av varandra. Något man kan testa för att förbättra 

studieron är att under genomgångar dela ut frågor som eleverna ska besvara innan man startar. 

Då klargör man förväntningar.    
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Vi vill utveckla hur vi kan höja elevernas förväntningar, väcka deras nyfikenhet och lust så att de 

ser fram emot att komma till skolan - över tid. För att höja elevernas upplevda kreativitet och 

leva upp till vår vision vill vi utveckla kreativ undervisning och lärmiljö.  

Vi vill också tydliggöra skolans/lärarnas förväntningar på eleven, vad som krävs för att lyckas 

med sina studier. Under läsåret har vi stött på reaktioner som visar på att elever inte förstår det 

egna ansvaret över sina studier, att elever skjuter upp att göra uppgifter osv. Vi behöver tydligt 

informera om förväntningar och särskilja roller och respektive ansvar elev/lärare.  

I utvärderingar av distansundervisningen har flera elever har uttryckt att det varit svårare att 

lyckas med sina studier, att de behöver den struktur och de rutinerna det innebär att gå i skolan 

tillsammans med andra. En del elever har uttryckt att de fått bättre studiero och mer gjort 

hemma. En del elever har uttryckt saknad över det sociala sammanhanget som är kopplat till 

upplevelsen av meningsfullhet. Lärare upplever att det är svårare att vara kreativ i 

undervisningen på distans.  

Undervisningsdesign IRL är inte detsamma som undervisningsdesign digitalt och här har 

lärarkåren fått tänka till kring de digitala verktygen. Här finns fortfarande mycket att lära. En 

utmaning i digital lektionsdesign är att ha en kreativ och variationsrik undervisning som inte 

bygger på förmedlingspedagogik och en uppgiftsorienterad undervisning.  Vi har löpande fört 

diskussioner om detta i kollegiet för att sprida goda idéer och lektionsupplägg, men här finns en 

hel del att utveckla om man ska arbeta mer digital. En viktig diskussion som vi också behöver 

fortsätta med är när och hur ska de digitala verktygen användas? För vilka kunskapsmål, för 

vilket stoff, vilka moment passar det att använda digitala lösningar och för vilka är IRL 

undervisning bäst. Vi tror att digitala lösningar kommer att vara ett bra komplement till IRL 

undervisning. Vi har tex sett att handledning via digitala lösningar har varit effektivt och 

eleverna har tyckt att det tom varit bättre. Lärarna har lärt sig använda olika digitala 

plattformar, tex meet, classroom, discord mm. De olika verktygen är bra för olika lösningar. 

Verktygen har dessutom utvecklats och anpassats för undervisning under 

distansundervisningen tex grids, break-out rooms mm.  

Något vi ganska snabbt upptäckte att vi behövde var en likriktad rutin och tydlighet för lärare 

och elever för vilken struktur en lektion behövde för att vara tydlig. Vi satte en sådan rutin, 

sedan tidigare använder alla våra lärare classroom och nu sattes en rutin för hur instruktioner 

skulle skrivas för tydlighet, hur de hittade meet länkar, att vi använde handledning, check-in 

points vid behov och exit tickets mfl rutiner. En förutsättning för trygghet och igenkänning för 

eleverna. Ngt som vi nu tar med oss in i IRL undervisning. Detsamma gäller inspelat material, 

tutorials mm som eleverna kan gå tillbaka till och titta på igen.  

I vår egen undersökning som genomfördes på skolan, i mitten på april, så tyckte flera elever att 

just handledning och feedback var ngt som fungerade bättre med digitala verktyg och var ngt 

man ville fortsätta med.  
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Slutsatser och arbete framåt  

 

Vi håller en jämn och fortsatt hög nivå, trots kämpigt år med distans och allt vad det inneburit. 

Bra slagläge inför kommande år då många andra bitar förhoppningsvis faller på plats. Nu har vi 

en bra grogrund för att jobba vidare med detta.  

 

Ett gemensamt tänk kommer närmare och närmare. Vi får en mer och mer gemensam 

vokabulär för att diskutera elever och resultat, samt metoder. Samarbeten och samspel ökar. 

Fortsätta utveckla samspel genom att skapa en ökad inblick i varandras yrkesroller och 

perspektiv, t ex samsyn kring Gymnasiearbetet. 

Vi behöver se över våra rutiner kring elevernas lärande - processer, återkoppling och resultat - 

ansvar, information, översikter osv. Skapa större utrymme för mentorns roll. Vi arbetar 

strävsamt vidare för att skapa organisation och arbetssätt för allt bättre koll och uppföljning.  

 

Vårt arbete med att skapa en trygg skola har gett resultat. 

 

Vår It - kompetens bland personalen är hög, t ex lättare omställning till Google Classroom/Meet 

och andra verktyg. Hög anpassningsförmåga hos personalen till distansundervisning. Vi har 

vågat testa nya saker! Att skolan har lärare/personal som engagerar sig, att vi är en 

lösningsfokuserad grupp Vi har hjälpt varandra mycket! När vi jobbar mer tillsammans skapar 

det en större känsla av sammanhang för oss och eleverna.  

 

Vi strävar efter en tidigare kartläggning i elevgrupperna med uppföljning och åtgärd  samt mer 

regelbundet och organiserat på olika sätt? (för hela skolan / inom den egna kursen / individuellt 

schemalagt osv). 

 

• Att ha tätare kontakt skola - hem. (UU, mentor, skola/EHT) 

• Arbeta med elevens delaktighet - närvara i skolan och vara i aktivitet på lektionen. 

• Att motivera eleven att vilja vara här  - allt från relationer till aktiviteter. 

• Att tidigare erbjuda “rätt” stöd - externt/internt. 

 

Utvecklingsområde kring hur vi ska jobba med stora grupper. Vad blir mest effektivt? Hur kan vi 

jobba med dessa grupper. Skilja mellan övning och examination. Kan bli mer lustfyllt, och 

eleverna kan känna att de FÅR misslyckas. Läraren kan känna mer frihet att testa nya grejer.  

Fortsätta det individuella utvecklingsarbetet med handledning, feedbacksamtal och aktioner 

kopplade till. Jobba bakifrån - att examinationen reda är klar - tydligt målfokus gällande 

innehåll.  

 

Mer arbete kring formativ bedömning och återkoppling, för att ge ett gemensamt språk för 

personal. Vi är redan bra på att ge återkoppling och feedback men behöver bli bättre på att 

synliggöra det för eleverna och kontrollera att att de faktiskt vet om och kan ta till sig 

feedbacken. Ett sätt skulle kunna vara att komma överens om en gemensam struktur i hur vi ger 

feedback så att det blir samma struktur för eleverna i varje ämne vilket skapar mer tydlighet. 

Fortsätta utveckla det ämnesövergripande arbetet och även arbetet med sambedömning. Bra 
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att vi haft fasta punkter för återkoppling, det bör vi behålla. Man märker att eleverna har vetat 

om att det är på g och därför kollat sina matriser. Vi borde även arbeta mer med värdeord i 

kunskapskraven och begrepp som återkommer i flera kurser (vilket nog kommer under våren). 

På individnivå (lärare) tänker vi att feedback ska komma snabbare, bli bättre på att synliggöra 

processen och varför den är viktig (t.ex. inte stanna vid D-nivå när man skulle kunna nå ett B). 

Ett annat sätt kan vara att använda sig mer av kamratbedömning. Man kan även arbeta med att 

eleverna får lämna in utkast, få feedback och sedan lämna in. Så kan man även arbeta med 

andra typer av uppgifter. Där kan man även slänga in kamratbedömning.  

 

Försöka höja nivån och förväntningarna på eleverna. Försöka täcka elevernas kunskapsluckor - 

och identifiera dessa. Träna eleverna i arbetsminne, studieteknik, logik, läsning, skrivning etc. 

Lägga lite tid på detta på mentorstider.  

Utveckla samarbete med externa aktörer. 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 

Rektors organisering  

 

Inom LBS har alla skolor ett separat dokument 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.  Likabehandlings- och värdegrundsgruppen ansvarar över att likabehandlingsplanen upprätts i 

linje med skol- och diskrimineringslagen. Likabehandlings- och värdegrundsgruppen består av 

elevvård, lärare, rektor på skolan.  Gruppens arbete samordnas av en likabehandlings- och 

värdegrundssamordnare. Gruppen ansvarar också för att informera elever och personal om 

innehållet i plandokumentet. Utöver detta arbetar gruppen med kartläggning i verksamheten så att 

gruppen tillsammans med rektor och LOV-samordnare kan planera in långsiktiga åtgärder kopplat till 

de risker och brister som framkommer i kartläggningen. Gruppen arbetar också med 

värdegrundsfrämjande aktiviteter på skolan och kompetensutveckling inom området. 

 

Alla lärare på skolan är ansvariga för att känna till innehållet i likabehandlingsplanen och planen mot 

kränkande behandling, samt att medverka till att dessa följs. Normer och värden är något som 

genomsyrar vår verksamhet. Lärare är också ansvariga för att upprätthålla ett främjande arbete i 

såväl sin undervisning som i gemensamma utrymmen på skolan – detta för att alla elever ska känna 

sig och bli väl behandlade. Lärare ska sätta gränser samt genast ingripa om en kritisk situation ur 

likabehandlings- och värdegrundssynpunkt skulle uppstå.  Med främjande arbete kan till exempel 

menas att alla lärare försöker få med så många elever som möjligt vid aktiviteter i och utanför 

klassrummet för att skapa en större gemenskap på skolan.  

  

Om elever väljer att vända sig till någon lärare kring konkreta ärenden som berör kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering är lärare också skyldiga att anmäla ärenden till rektor 
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samt även informera LoV-gruppen om ärendets art för att gruppen ska få möjlighet att ha detta i 

åtanke i en kommande kartläggning av risker/brister i verksamheten. 

 

Mentorer har som ansvar att en gång per termin ha utvecklingssamtal. Under detta samtal ska 

mentor också undersöka hur eleven trivs i klassen och på skolan. Utöver detta förväntas mentor ha 

kontinuerlig kontakt med klassen där frågor om likabehandlings- och värdegrundsarbete kan 

diskuteras. 

 

Eleverna har som ansvar att behandla varandra med respekt och att reagera vid eventuella 

upplevda kränkningar, diskrimineringar eller trakasserier. Om eleverna själva upplever eller 

uppfattar att någon annan elev drabbas av ovanstående uppmuntras eleverna på skolan att 

rapportera händelsen till någon i personalen. Det är också elevernas upplevelser som ligger till 

grund för den kartläggning som leder till åtgärder och främjande arbete på skolan. 

 

Ett aktivt elevråd finns på skolan. De arbetar fortlöpande med att ta upp frågor och problem som rör 

hela klasser eller enstaka elever för att försöka hitta lösningar som skolan kan bistå med. De bistår 

också ledningsgruppen och LoV-gruppen genom att vi för regelbundna diskussioner samt att de är 

med i vissa utvärderingar.  För att stärka arbetet med normer och värden har vi tittat på tidigare år 

hur elevrådet har fungerat och noterar att det arbetet behöver förstärkas samt hu de kan ta en allt 

mer aktiv del gällande skolans inre arbete kring organisation av undervisning.  

 

På skolan har vi även en LAN-kommitté den består av elever från olika inriktningar och program och 

arbetar för att bättra på stämningen bland eleverna på skolan. Under läsåret arrangerar de även tre 

LAN under hela helger. Dessa är öppna för alla elever på skolan och det är väldigt uppskattade 

tillställningar och det bidrar till att elever från olika klasser och årskurser lär känna varandra. Det 

finns alltid minst två av de ansvariga ur LAN-kommittén och personal på plats under hela 

evenemanget. 

 

Skolan har utarbetade rutiner vid eventuella fall av kränkningar, trakasserier eller diskriminering. 

Om en elev upplever sig kränkt av en annan elev kan eleven vända sig till personal eller rektor. I de 

fall eleven vänder sig till personal ska denna vända sig till rektor. Även föräldrar kan vända sig till 

personal eller rektor vid fall då en elev upplevt sig kränkt av en annan elev. Efter att ärendet 

kommit fram ska rektor upprätta en anmälan, till hjälp för att kartlägga situationen kan rektor 

använda sig av LOV-samordnare. Anmälan ska skyndsamt till huvudman som utreder ärendet. 

Huvudmannen ansvarar för att en utredning startas. 

 

Skulle ärendet istället handla om att personal kränker/trakasserar eller diskriminerar elev är inte 

LOV-samordnare inblandad, i övrigt är rutinen densamma. 
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Utvärdering och analys 

 

 

 
 

 
 

Generellt kan sägas att skolan bibehåller relativt höga positiva siffror. 96% av eleverna som går 

på skolan känner sig trygga här. Vårt mål är att 100% av våra elever ska känna trygghet då vi vet 

att en trygg skolmiljö främjar utveckling och inlärning och en kreativ arbetsmiljö. Vi fortsätter 

därmed på inslagen väg och det arbete vi gör i LoV-gruppen och i klassrummet varje dag.  

 

Vi ser en ökad kännedom kring LoV-arbetet på skolan, här tror vi att tydligare information från 

mentor kan vara bidragande orsak. Normer och värden ingår naturligt i flera av våra kurser. 

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor i klassrummet, exempelvis språkbruk. Vi 

behöver mer rutinmässigt utreda osäkra platser på skolan då flera elever skrivit att det är på 

“övriga” platser där elever utsatts för kränkning eller känner sig otryggare på i större 

utsträckning enligt resultatet i lov-enkäten. Detta för att arbeta med risk- och friskfaktorer.  
 

Eleverna tycker att vi generellt har ett demokratiskt klassrum och förhållningssätt där de känner 

sig trygga, kan få studiero och göra sin röst hörd. Det är en skön bekräftelse att veta att det man 

gör i klassrummet får effekt. Det är dock svårt att säga konkret vad det är man gör eller inte gör 

som påverkar detta. Många grupper är väldigt stora och då kan det kännas svårt att t.ex. bygga 

en relation med varje elev och garantera att varje enskild individ får chans att påverka 

undervisningen. En god undervisningskvalitet är att vara lyhörd inför eleverna och våga 

förändringar där det behövs. Att vara lyhörd inför eleverna innebär exempelvis att 

undervisningen utgår från elevernas tidigare kunskaper och intressen.  

 

Fler ämnesövergripande projekt och projektveckor kan vara bidragande faktorer. En höjd 

måluppfyllelse pekar mot en förbättrad undervisningskvalitet. Intressant att mäta elevernas 
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individuella utveckling mer än måluppfyllelsen för att mäta undervisningskvaliteten. En hög grad 

av medbestämmande i undervisningen ökar närvaron mellan lärare och elev vilket borde leda 

till en ökad undervisningskvalitet. 

 

Elevernas studiero, alla elever kan prestera på olika nivåer, relevant kunskap som eleverna ser 

nyttan av tror att det är en stor kvalitetsfaktor för eleverna, att de skall kunna se att det är 

givande. Att undervisningen är bra strukturerad, enkel att hänga med, vad målet med lektionen 

och uppgiften är, visa den “röda tråden”. Att lärarna har fått tecken på att eleverna har förstått 

kunskapen eleven tagit del av genom att be elever förklara med sina egna ord. Att alla elever 

kan följa med på olika nivåer eller sätt. Att försöka utmana elever att försöka ta sig an ett högre 

betyg, att pusha elever och öka deras egna drivkraft, men kan vara svårt om elever redan har 

bestämt sig vad för betyg de vill ha. 

 

Andra anledningar till varför trygghetsresultat ökar kan bero på att skolans miljö är lugnare i o 

m skolans programinriktningar samt att vi arbetar för trygghet och tolerans för allas olikheter ( i 

o m att vi har elever som är i genusidentitetsprocesser) genom prata om det och att markera 

tidigt vad som är acceptabelt beteende eller inte, distansarbetet kan också ha påverkat 

ökningen av trygghet i vissa elevgrupper.  

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 

Efter lång tid med distansundervisning och mindre IRL interaktion med våra elever så behöver vi 

backa bandet och återigen lära känna eleverna, både nya och gamla elever. Vi behöver ha i 

åtanke att det kommer att vara en stor övergång för många att återigen ha all undervisning på 

plats, att skapa och upprätthålla rutiner för detta och arbeta med sociala strukturer. Vi kommer 

utveckla vårt frågeformulär inför mentorssamtal med eleverna. Vi kommer att använda oss av 

en samtalsguide där både sociala aspekter samt studier och anpassningar finns med. Vi ser 

behovet av att skapa ett gemensamt Classroom eller en GoogleSite och samla övergripande info 

såsom blanketter, instruktioner och rutiner. Vi har idag en site som används för bla Individuella 

val, ett alternativ kan vara att bygga ut denna.  

Samtalsguiden och tidiga samtal skapar förutsättningar för kartläggning och inventering för att 

kunna göra en så tidig intervention som möjligt kring elev i behov av stöd. Andra insatser som vi 

ser som framgångsfaktorer för ett förebyggande och främjande arbete är: 

• tidigare kursdiagnoser för att kartlägga kunskaper så undervisningen kan möta upp.  

• tidig info om förväntningar och andra nödvändiga strategier för att lära och komma så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

• treor kan informera om LBS-känslan/kulturen för ettor 

• definierat mentorskap med bra användning av mentorstiden för att bygga relationer 

och stärka klassgemenskapen 

• elevinflytandet behöver stärkas / utvecklas 

• elevrådet behöver stärkas / utvecklas 

• temadagar/happenings/LOV-aktiviteter/traditioner 



 

 

 

31 

 

Elevhälsoarbetet 

 

Rektors organisering 

 

Elevhälsan, elevhälsoteamet (EHT), på skolan har under året bestått av rektor 100%, biträdande 

rektor 90%, kurator 20%, specialpedagog med särskilt utvecklingsuppdrag 100%, studie- och 

yrkesvägledare 10% samt skolsköterska 50%. Våra möten följer en dagordning med både 

hälsofrämjande arbete, förebyggande insatser, pågående ärenden inklusive uppföljning samt 

möten med mentorer/lärare/vårdnadshavare och elever.  

 

Under läsåret har vi arbetat uppföljning av frånvaro. Mentor följer upp frånvaro varje vecka 

med eleverna. Vi uppmärksammar all frånvaro, liten som stor. En gång/månad har vi gemensam 

EWS (Early Warning System), då har vi genomgång av all frånvaro, de ärenden som behöver 

fortsatt uppmärksamhet går vidare till en vidare till kartläggning som genomförs av biträdande 

rektor och därefter följer ev åtgärder. Våra EWS träffar lyfter även det förebyggande och 

främjande arbetet med att öka skolnärvaro. Biträdande rektor har under året haft särskilt 

uppdrag att vara sammanhållande i det närvarofrämjande arbetet. 

Vi arbetar med: 

 

• täta uppföljningar 

• förebyggande och främjande insatser 

• snabb kontakt med VH  

• motiverande samtal med SSK eller kurator 

• motivationsföreläsning, workshop klassvis med kurator 

• uppföljningar av extra anpassningar, med elevens upplevelse och erfarenhet i fokus 

• utredningar 

 

Vi har under läsåret även arbetet med frisk och riskfaktorer i undervisningen för att förtydliga 

hur vi kan frångå invanda undervisningsmönster och arbeta med de förebyggande främjande 

faktorerna i upplägget av lektionerna och i interaktionen med eleverna. Här har både kurator 

och specialpedagog varit delaktiga utifrån sina olika kompetenser. Specialpedagogen har också 

mött lärargrupper under läsåret med utgångspunkt kring truppinsatser och gemensamma 

mönster i olika klasser och grupper för att kartlägga risk och arbeta med friskfaktorer. 

 

Den medicinska delen av elevhälsan bedrivs i enlighet med skollagen genom en anställd 

skolsköterska, samt en till skolan kopplad skolläkare. Skolpsykolog och skolläkare samordnas 

centralt.  

   

Skolan följer en ärendegång där mentor är första ledet, därefter kontaktas EHT in för att utreda 

och föreslå samt handleda för fortsatt arbete. EHT har under året arbetat med Öppen dörr en/ 

vecka, där lärare kan bolla idéer med EHT utan att först anmäla sina ärenden.  

 

Skolans studie- och yrkesvägledare har under året varit anställd genom Academedia och har   

serverat ett antal skolor med likartade inriktningar. För LBS Borås del innebär detta att skolan 
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har besök av studie- och yrkesvägledare en dag/vecka. Däremellan svarar hon på mail eller 

undersöker saker som elever eller vårdnadshavare tagit upp med henne. 

 

Utöver detta så samverkar skolan med olika branschorganisationer och utbildningar som 

besöker skolan för att informera om sina verksamheter och därigenom inspirera eleverna och 

ge dem en uppfattning om vilka möjligheter som står till buds efter genomförd 

gymnasieutbildning.  

 

Främjande och förebyggande arbete 

Den fysiska arbetsmiljön utformas så att den är ändamålsenlig för alla elever i klassrum och 

gemensamma utrymmen, med särskild hänsyn till behov hos elever med funktionsvariation. 

 

Vi för kontinuerliga diskussioner kring hur vi kan utforma en god lärmiljö - för främjande av 

utveckling och lärande - så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Vi fokuserar och uppmuntrar arbetssätt som främjar undervisningens tillgänglighet för alla 

elever. Till exempel genom att: 

 

• lärare lär känna aktuell grupp och planerar/utformar undervisningen efter olika behov 

av lärande: vad alla kan/många kan/några behöver (bas eller utmaning). 

• variera redovisningsformer; individuellt/grupp, muntligt/skriftligt, estetiska/tekniska 

uttrycksformer. 

• läromedel finns tillgängliga i alternativa format för de elever som är i behov av det, för 

att kompensera för de pedagogiska konsekvenser som en funktionsnedsättning för med 

sig. 

• använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kritiskt granskande, 

kommunikation, skapande och lärande.  

 

Detta läsårs hösttermin startade med klasskonferenser där hade vi kollegiala diskussioner runt 

frisk- och riskfaktorer på klassnivå, i syfte att öka lärandet och tillgängligheten.  

Kompetensutvecklingen detta läsår har fokuserat lärares design av undervisningen i syfte att 

erbjuda lärande för alla elever. Vi läste, diskuterade, reflekterade kring innehållet i boken 

Lektionsdesign av Helena Wallberg. Lärare planerar för genomförandet av valda moment i sin 

undervisningspraktik och därefter skulle vi utvärdera och dra slutsatser för ett kollegialt 

lärande. 

 

I o m distansundervisningen fokuserade de kollegiala diskussionerna mer lärares förutsättningar 

till ledning och stimulans under dessa förändrade förhållanden och distansens 

begränsningar/möjligheter i kontakt med klass/enskild elev. Istället har dessa kollegiala 

diskussioner, delvis spontana och delvis planerade, erbjudit inspiration, idéer och metoder. 

 

Arbetet med extra anpassningar är viktigt eftersom det är snabba insatser som tidigt ska nå 

elever och deras förutsättningar för att nå fram i sina studier. Under året har vi utgått från en 

checklista i arbetet med extra anpassningar för att insatserna ska komma igång snabbt.  Elev 

och lärare har tillsammans fyllt i dokumentet. Specialpedagog på skolan har sedan haft till 
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uppgift att sprida de extra anpassningarna till undervisande lärare. En svårighet under förra 

läsåret var att hålla individuella extra anpassningar aktuella och att alla undervisande lärare 

hade tillgång till aktuell information från U.L. Vi har under detta läsåret haft en notering i vårt 

EWS system om extra anpassningar samt att de följts upp kontinuerligt med alla undervisande 

lärare samt av specialpedagog. Ytterligare ser vi att anpassningar som kan göras på 

klassrumsnivå, som når många elever, har en större effekt. Att arbeta med en differentierad 

undervisning istället för anpassad undervisning. Att tala om differentierad undervisning är något 

annat än att tala om anpassningar. Anpassningar för tankarna till att göra något annat det som 

var tänkt. Differentierad undervisning erbjuder redan från början aktiviteter för olika sätt att 

förstå, träna, bearbeta och visa kunskaper. Att differentiera uppgifter och aktiviteter i 

undervisningen är ett sätt att möta individuella behov och förutsättningar utan att göra det 

med var och en av eleverna. 

Majoriteten av extra anpassningar som vi hanterat handlar om ledning och stimulans samt 

tydliggörande pedagogik. 

• Tydlig struktur; svar på de sju frågorna 

1. Instruktioner – tydlighet: muntlig (inläst) och skriftlig 

2. Avgränsade / begränsade uppgifter 

3. Starthjälp (återberätta / koppla upp) 

4. Repetition, variation 

5. Tidsperspektiv (mer tid / deadline osv) 

6. Uppföljning och feedback 

7.  

Vi har under året detekterat ett antal anpassningar och riskfaktorer utifrån specifik lärmiljö: 

Idrott och hälsa -gemensam omklädning 
-motstånd mot att visa sig alt duscha inför 
andra 
-elever som kommer till lektion men inte 
vill delta i olika moment med rörelse 
-elever som inte har ombyte för lektion- 

Matematik 
grundkunskaper saknas 

bristande förmåga att anpassa 
undervisningen utifrån elevernas nivå 

Gemensamt för många kurser 

 

- muntliga redovisningar i helgrupp 
- muntlig delaktighet i grupparbeten 
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Gemensamt för några kurser - många inlämningar i kursen. De sträcker 
sig dessutom över tid utan korta 
avstämningar /perioder.  

Rutinerna kring extra anpassningar har stärkts men behöver vässas ytterligare, ses över och 

förädlas utifrån tidsrätt och personrätt. Tydliggörande av rutiner, ansvarsfrågor och arbetsgång 

avseende; EHT, specialpedagog, kurator, mentor, undervisande lärare och assistent.  

Med utgångspunkt i specialpedagogens samtal med elev (vårdnadshavare) och med kännedom 

kring verksamhetens mål, har observationer visat att de flesta anpassningarna som behövs 

egentligen kan rymmas under lärarens ledning och stimulans, variations- och tydliggörande 

pedagogik. Specialpedagogen har i det uppföljande samtalet efter observationer på 

klassrumsnivå, fokuserat på den enskilde lärarens repertoar och utvecklingsbehov. 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

 

Effekter av insatser bör utvärderas över tid. Vi befinner oss i ett tillstånd av förändring, där vi nu 

lär oss att förstå hur lärandet fungerar på skolan, i kurser, klasser och med lärare. Vi har börjat 

skissa en gemensam bild av vad som är önskvärt, vad forskning menar ger framgångsrik 

skolutveckling mot ökad måluppfyllelse.  

 

Förändring av tankar, attityder och förhållningssätt kan till viss del ses i förändrad förståelse för 

dilemman, behov av samarbete, samt en ökad medvetenhet kring skolans, lärares och övrig 

personals uppgifter och ansvar. På sikt bör insatsernas effekt bli synligare i lärares planering och 

undervisningspraktik, samt undervisningsresultat. 

 

Bedömning av insatsernas effekt kan också bedömas kollegialt om något värde har tillförts 

organisationen. I utvärderingar har lärare angett upplevd förändring i den kollegiala 

delaktigheten, att den didaktiska diskussionen bidragit till ett kollegialt samspel och lärande. 

 

Förra läsårets utvecklingsområden (ökad närvaro och måluppfyllelse) berörde bl a arbetet med 

att utveckla dessa rutiner. En ärendegång (vad, vem, när?) togs fram kring vilka insatser som 

skulle sättas in för elev som riskerar att ej nå målen. Den har inte använts i den utsträckning 

som tänkt, lärare har istället valt att tala direkt med EHT-personal för att få råd och stöd i 

bedömning av behov och eventuella insatser. Tillgänglighet och snabb återkoppling, (bla genom 

användandet av en digital kommunikationsväg), förutom koppling mellan behov och rätt 

kompetens, kan ha påverkat val av person. 

 

Att ha fokus på att utveckla den egna undervisningen, kopplat till en individuell dialog/ 

handledning av specialpedagog har identifierats som en framgångsrik strategi och 

motivationsfrämjande faktor. Lärare har upplevt att utvecklingsarbetet blev mer angeläget och 

meningsfullt då individuella skillnader och behov fick vara synliga. Dialogen / handledningen 



 

 

 

35 

 

utgick från utvärdering och bearbetning av den egna undervisningen utifrån olika aspekter, 

formulering av önskvärd målbild, samt ett utforskande och ett prövande av olika 

förhållningssätt och metoder. Den gemensamma erfarenheten av lärprocessen har breddat och 

fördjupat relationerna som nu kan ligga till grund för fortsatta observationer, samtal och nästa 

läsårs utvecklingsarbete. Medvetenhet kring variationen i skolkulturen har ökat. 

 

Kritiska situationer: 

● tid och handlingsutrymme då inte alla lärare arbetar heltid 

● attityder till lärande och förändring - varierade arbetsplatsnormer 

 

 

Slutsatser  

 

Vi vill fördjupa och förädla arbetet med att utforma en god lärmiljö som stimulerar alla elevers 

utveckling och lärande. Vi vill bygga en meningsskapande lärkultur och göra utvecklingsarbetet 

hållbart över tid. Vi vill stimulera lärares lärande. Individuell dialog / handledning vill vi utveckla 

för att stärka lärares professionella omdöme, identifiera hinder/kritiska situationer, skapa 

förståelse och motiv/mening i utvecklingsprocessen. 

 

Främjande aspekter kan vara att: 

  

● arbeta med framgångsfaktorer och styrkor i skolans ledarskap och organisation för att stimulera 

lust, engagemang och allas delaktighet.   

● belysa, medvetandegöra och problematisera skolkulturen tillsammans. 

● återkommande återknyta till skolans utvecklingshistoria för att öka lärares förståelse och 

motivation för organisationens målbild.  

 

Viktigt är också att vi är noggranna i vår analys och problemformulering, att den blir konkret, 

relevant och möjliggör en tydlig länkning och ger tydliga argument för lärare att utveckla sin 

undervisningspraktik. 

 

Vi behöver också fundera över om det finns delar som inte fångas upp i utvecklingsplanen - hur 

identifieras problem och hur formuleras åtgärder? Hur kan vi öka möjligheten att få syn på det 

svårupptäckta eller omätbara? 
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7. Sammanfattning och fokus framöver 

 

MENTORSKAPET 

 

A. Det relationella perspektivet 

Arbetet för att kartlägga och utreda elevers närvaro har gett resultat som behöver fördjupas 

genom att t ex utveckla och förstärka mentorskapet, som en aspekt av det relationsbyggande 

förhållningssättet. Genom att ge mentor utrymme att lära känna eleverna i sin mentorsgrupp 

kan information som kan främja närvaro framkomma, t ex elevs intresse, målbild och elevens 

egen medvetenhet om eventuella behov. Det kan öka förutsättningarna för en tidigare 

matchning av behov och insats, och av rätt kompetens. 

 

En årsplan över mentorstider och dess innehåll bör utvecklas. Den kan t ex innehålla:  

 

• förväntningar - perspektiv på lärande och skola 

• kunskapsdiagnoser - om vitsen med återkoppling  

• begrepp som t ex kreativitet 

• träning av övergripande förmågor; t ex arbetsminne, logiskt tänkande, mindset, grit, 

metakognition, studieteknik,  

• om hälsa / “arbetshygien” - balans mellan aktivitet och vila/återhämtning osv 

• spelberoende 

• om den framtida yrkesrollen, SYV 

• veckoplanering  

 

 

B. Elevhälsan 

Elevhälsans insatser präglas av kunskap om att elevens upplevelse av att lyckas i sitt lärande är 

en viktig hälsofrämjande faktor. Elevhälsans arbete rör frågor som har betydelse för elevernas 

lärande, utveckling och hälsa. Vi behöver:  

 

• se över och utveckla goda rutiner för hela skolans elevhälsoarbete och de interna 

processerna 

• se över och utveckla goda rutiner för möten och konferenser 

• utveckla dialog och samverkan mellan de olika kompetenserna i elevhälsoteamet och 

lärarna 

• utveckla samarbetet kring det främjande och förebyggande arbetet, sociala- och 

kunskapsmässiga kartläggningar och att elever får tidigt stöd + uppföljningar 

 

UNDERVISNINGEN 

 

Användbar information från mentor (vh/elev/tidigare skola) - till övriga lärare kan öka lärares 

förutsättningar att lyckas i sin planering av undervisningen.  
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• Lärare vill (tidigare och tydligare) 

• skapa trygghet och klasskänsla  

• skapa vi-känsla och KASAM för alla på skolan, elever och personal 

• klargöra förväntningar i kursen - på skolan - i yrkeslivet 

• kartlägga gruppens kunskaper 

• påverka elevens attityd till lärande och dennes studieteknik  

• arbeta med kreativitet + andra nödvändiga begrepp i kurserna  

• utveckla en kreativ lärmiljö och undervisning  

• utveckla differentierad undervisning, elevaktiva aktiviteter och kollaborativa metoder 

• synliggöra processer och kvaliteter i lärandet/arbetet genom återkoppling 

• arbeta med kollegial samplanering och sambedömning 

 

Arbetet med träning av olika redovisningsmetoder bör utvecklas och systematiseras genom 

att t ex: 

 

• mentor eller UU tillsammans med eleven tydliggör förväntningar, förväntningar, 

kurskrav, krav i framtida yrkesroll och fastställer målbild (processtöd ges av EHT-

personal vid behov) 

• fastställer plan för ett stegvist genomförande, uppföljning/utvärdering 

• informerar alla berörda 

• samplanering och sambedömning mellan lärare/kurser 

• tydliggöra koppling mellan planering, uppgift, redovisning och bedömning. 

  

  



 

 

 

38 

 

8. Resultatbilaga 

 

• Andel med examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• GBP avgångsbetyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betygsfördelning samtliga elever 
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• Likabehandlings- och värdegrundskartläggningen  

 

• Undervisningsutvärdering samt elevenkät 
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