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1. Ledare – rektor har ordet 

När vi summerar läsåret 20/21 ser vi tillbaka på ännu ett år som har påverkats av pandemin. Vi 

började året med att alla elever fick komma tillbaka till skolan och höll skolan öppen fram till 

höstlovet. Sen har vi, liksom de flesta andra gymnasieskolor, haft så mycket närundervisning vi har 

kunnat varvat med perioder av fjärrundervisning.  

 

Vår ambition har hela tiden varit att förvalta vårt skoluppdrag på bästa sätt även när yttre 

omständigheter har försvårat. Vi vet att skolan inte bara är en utbildningsväg till vidare studier och 

arbete; den är också en plats för gemenskap, rutiner och ibland även nödvändiga miljöombyten. 

Att reflektera över vad skolan betyder för var och en av våra elever har varit en del i att förstå hur 

vi behöver arbeta för att eleverna ska påverkas så lite som möjligt av fjärrundervisning.  

 

Under läsårets gång har ett Community vuxit fram. Det började som en hemsida där vi beskrev hur 

en fjärrlektion går till och hur vi arbetar i Google Classroom. Det slutade med en digital mötesplats 

där personalen gav allt för att våra elever skulle känna gemenskap och närhet till skolan. Eleverna 

fick önska fredagslåtar som lärarbandet spelade in i vår replokal i källaren, det var Kahoot! varje 

tisdag, elevhälsan spelade in små hälsningar och gav tips i vardagen och elever på Foto & Film-

utbildningen skrev reportage om andra elever på skolan för att nämna några initiativ. På ett sätt 

har allt varit väldigt ovanligt det här året men på många sätt har det varit precis som vanligt. På LBS 

Kreativa Gymnasiet Göteborg finns ett enormt engagemang i personalen för våra elever. Ibland 

behöver vi hitta andra vägar bara och då gör vi gärna det. I år har vi undervisat, peppat, hjälpt, 

påmint, skrattat, chattat; och ja, till slut gick det hela vägen in i mål.  

 

Som vanligt är det en fantastisk känsla att avsluta ett läsår med att släppa ut ännu en kull 

avgångselever. Våra årskurs 3 – som de har kämpat! För oss är det den femte avgångsklassen och 

för femte året i rad har vi över 95 % gymnasieexamensgrad. Den genomsnittliga betygspoängen är 

högre än tidigare och nöjdheten med undervisningen fortsätter att öka. Vi är också glada över att 

tryggheten och trivseln på skolan är fortsatt mycket hög. Det är med stor beundran och 

tacksamhet inför personalens och elevernas hårda arbete och uthållighet som vi nu 

förhoppningsvis kan börja blicka framåt och återgå till normaliteten.  

 

Jag hoppas att alla som nu går på sommarledighet gör det med en känsla stolthet över vad vi har 

åstadkommit under året. Det gäller inte minst våra duktiga elever! 

 

  

Josefin Claesson, rektor 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg 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 Kreativa Gymnasiet Göteborg 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 Göteborg 

 

Elever 

LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har under läsåret haft 532 elever fördelade på skolans två program: 

Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Se tabell nedan. Eleverna kommer från hela 

Göteborgsregionen. Detta kan förklaras med skolans tydliga profil som gör att många väljer oss trots att 

det innebär en viss resväg. Skolan har motsvarande 40 heltidstjänster, varav 34 är pedagoger och 6 övrig 

personal. Bland den övriga personalen räknas administratör, skolledning, elevhälsoteam, IT, 

resurspedagoger och heltidsmentorer. Elevhälsoteamets professioner utgörs av skolsköterska, kurator, 

specialpedagog, skolpsykolog samt skolläkare.  

 

 Nationellt program  LBS Profil  Nationell inriktning År 1 
År 
2 År 3 

 Estetiska    
programmet LBS Spelgrafik Bild och formgivning (ESEST) 51 44 38 

Estetiska 
programmet LBS Foto & Film Bild och formgivning (ESEST) 8 0 0 

Estetiska 
programmet 

LBS Kreativ 
kommunikation Estetik och media (ESEST) 0 12 4 

Estetiska 
programmet LBS E-sport Estetik och media (ESEST) 35 34 32 

Teknikprogrammet LBS Spelutveckling 
Design och produktutveckling 
(TEDES) 66 54 64 

Teknikprogrammet 
LBS 
Systemutveckling 

Informations- och medieteknik 
(TEINF) 27 32 28 

Totalt    187 176 165 

 

Aktuella siffror: juni 2021 

 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) elever med 
eftergymnasialt 
utbildade föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2019/2020 15 85 67* 17* 

2020/2021 21 79 67** 18** 

  * Statistik från den 15 oktober 2019, hämtat från Skolverket 21-08-16 

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

 

 

 

 



 

 

 

Lokaler  

 

Skolan består av sju våningsplan. Eleverna rör sig främst mellan entréplan och våning sex. På våning sex 

inryms numera vår E-sportsal samt vårt bibliotek. I anslutning till biblioteket har vi 

också en undervisningssal vilken används främst till humanistiska och språkämnen. 

På plan fem har vi skolans ljusaste sal med glastak varför vi använder den till 

bildämnen. Utöver den salen har vi även två traditionella undervisningssalar. På plan 

fyra har vi våra största salar som dessutom går att göra till en stor sal genom att 

öppna en vägg. Där är tanken att man ska ha möjlighet att inspireras. ”Storsalen” 

används då vi har behov av storföreläsning eller när vi bjudit in gästföreläsare. På 

plan tre har vi tre undervisningssalar. Där finns också skolans personalrum. Nytt för 

i år är att vi byggt två nya grupprum för eleverna vilket vi sett ett stort behov av. På 

plan två finns salar som fokuserar på det kollaborativa lärandet, där ligger nämligen 

våra två ”ALC-salar”. ALC står för Active Learning Classroom och är en undervisningssal som främst är 

designad för att främja grupparbete och deltagande. I år har vi haft möjlighet att köpa in ett fint biljardbord 

till eleverna vilket har varit ett uppskattat tillskott i de allmänna ytorna på plan 2.  

 

På plan ett ligger våra salar där eleverna får undervisning i bland annat programmering och digitalt 

skapande. På entréplan ligger vår redigeringssal för foto/film. På entréplan inryms också vår matsal där 

maten tillagas och serveras av vårt eget skolkök. Ett annat populärt nyinköp har varit vårt pingisbord som 

flitigt använts av våra elever under året. Ett bra sätt att främja rörelseaktivitet på raster!  

 

Organisation och arbetsformer   

 

Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en pedagogisk utvecklingsledare. Rektor ansvarar 

för att leda arbetet och ser till att det finns en tydlig plan för utvecklingsarbetet, att resultat följs upp och att 

uppföljningen används för att utveckla undervisningen och värdegrundsarbetet. Skolans två biträdande 

rektorer har ett ansvar för utbildningarna på teknikprogrammet respektive estetiska programmet. Skolans 

pedagogiska utvecklingsledare leder skolans lärgrupper och håller samman det pedagogiska utvecklingsarbetet 

på enheten.  

 

Lärarna ingår i teknikprogramlaget eller estetprogramlaget. I programlagen handlar arbetet om att skapa en 

röd tråd genom utbildningarnas olika delar som dels knyter an till elevernas intresse och vald profil, dels öppnar 

upp för samarbeten och vägar vidare utanför skolan. Lärarna ingår även i ett ämneslag och i en pedagogisk 

lärgrupp. Det finns fyra förstelärare på skolan som tillsammans med rektor utgör en pedagogisk styrgrupp. 

Skolan har heltidsmentorer som avlastar lärarna i administrativa uppgifter och ger eleverna ett flexibelt stöd 

under hela studietiden. Mentorerna ansvarar för fyra klasser var och samverkar med elevhälsan och lärarna 

kring elevernas studiesituation. 

 

Elevhälsoteamet består av skolpsykolog (20%), specialpedagog (100%), kurator (80%) och skolsköterska (80%). 

Elevhälsoteamet träffas varje onsdag under ledning av en av skolans biträdande rektorer. På elevhälsomötena 

deltar även skolans heltidsmentorer vid behov. Skolans studie- och yrkesvägledare finns på skolan varje dag 

och arbetar 50% som SYV och 50% som mentor.  

 

Vi har också fyra resurspedagoger på skolan som ger extra stöd i några klasser och riktade insatser till enskilda 

elever. Under hösten hade skolan en anställd vikarie som hjälpte oss med bemanning vid sjukfrånvaro eller när 

det behövdes en extra vuxen i klassrummet. På skolan finns också en administratör, en IT-ansvarig, en 

vaktmästare och skolvärd.  



 

 

 

 

Våra mötesformer följer ett rullande schema med avsatt tid varje torsdag kl. 14-16. Innan mötestiden har vi 

resurstid kl. 13-14 då lärare och elever kan arbeta tillsammans utanför lektionstid.  En gång i månaden har vi 

förlängd resurstid mellan 13–16 med samma syfte. I år har mötesstrukturen sett ut så här: 

 

 

Organisationsschemat för läsåret illustreras i följande bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 till exempel 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 bland annat 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. 

 

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. 



 

 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete vid LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet vid LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg bygger på ett gemensamt ansvar att 

utveckla och förbättra vår verksamhet. Utgångspunkten är att fokusera på det vi kan påverka för att öka 

elevers lärande och ge förutsättningar för en positiv utveckling mot målen. Kollegialt, vid läsårsstart, beslutas 

om ett gemensamt fokusområde för skolans förbättringsarbete. Fokusområdet har sin utgångspunkt i 

föregående års resultatanalys. Tillsammans formulerar vi strategier och aktiviteter som kopplas till 

undervisningen, studie- och yrkesvägledningen och elevhälsoarbetet. Vi väger in forskning, egna beprövade 

erfarenheter och bygger vidare på det vi lärt oss hittills. En aspekt är elevernas röster som vi har med oss i 

processerna. Under hela läsåret arbetar vi utifrån vårt kärnuppdrag med särskild hänsyn till de fokusområden 

vi har identifierat för verksamheten. Det finns en kultur av att vilja lära nytt och öppna upp för andra sätt att 

arbeta på vilket avspeglar sig i ett prestigelöst och öppet klimat på skolan. Det finns tid och resurser avsatta 

för det gemensamma arbetet i kollegiet och skolans mötesstruktur är framtagen för att ge möjlighet till både 

enskilda och gemensamma processer. Mötena leds av olika personer som i sina ledningsuppdrag ansvarar för 

att arbetet riktas mot kärnuppdraget och våra uppsatta mål.  

 

För att ha god uppföljning och till viss del styrning av skolans utvecklingsprocesser finns en pedagogisk 

styrgrupp på skolan som består av rektor och skolans fyra förstelärare. Styrgruppens uppgift är att på olika 

sätt påverka utvecklingsarbetet så att det möter de behov vi har identifierat och bidrar till ett ökat lärande i 

kollegiet och hos våra elever.  

 

Utöver det löpande arbetet har vi gemensamma dagar då vi väger in resultat och tendenser vi ser i till 

exempel undervisningsutvärderingar, betygsprognoser, enkäter och fokusgruppsintervjuer. Det finns en 

flexibilitet i organisationen som gör att vi kan justera arbetsplanen utifrån de behov som framträder. Under 

en uppstartsdag i januari har vi delavstämning i lärgruppernas arbete med aktionsforskning. Lärarna 

presenterar sin aktionsforskning och de frågeställningar som ligger till grund för det individuella 

förbättringsarbetet. Aktionsforskningens metodik gör att vi lär oss om att arbeta vetenskapligt. Lärgruppen 

bidrar även till de kollegiala lärprocesserna genom att kunskaper delas och granskas av kollegor i olika 

modeller för lärande samtal.  I lärgrupperna bearbetas även forskning och rön som kan ge nya perspektiv på 

det som lärarna vill utveckla i sin undervisning.  

 

I juni avsätter vi ett antal utvärderingsdagar av våra resultat och utvecklingsprocesser. Frågan vi ställer oss är 

vad som har bidragit till resultaten. Även här är det vetenskapliga förhållningssättet avgörande när vi 

analyserar och drar slutsatser kring sambanden mellan arbetssätt och resultat. Även om våra resultat är det 

yttersta beviset för i vilken utsträckning vi når målen är det viktigt att påminna sig om processen dit; att vi 

antar ett nyfiket förhållningssätt gentemot våra elever; har väl avsatt tid för möten som främjar kollegiala 

lärprocesser; följer upp resultat, och ägnar tid åt analys och utvärdering av våra arbetsprocesser. 

 

Att våra resultat i flera delar förbättras för varje år ser vi som en indikation på att det finns en god struktur för 

kvalitetsarbetet. Dels bygger det på en systematik över året, dels på en flexibilitet som gör att vi kan fånga 

upp och rikta insatser efter behov. Vi ser också en ökad samstämmighet mellan elevernas och kollegiets bild 

av vad som bidrar till god undervisning och vad vi kan förbättra på skolan för att nå dit. I vår elevpodcast 

Panelen får eleverna svara på frågor som vi är nyfikna på och som knyter an till vårt förbättringsarbete. 

Samtalen spelas upp i hela kollegiet och bidrar till att elevperspektivet blir en del i hur vi utformar 

verksamheten. Det leder till en positiv känsla av att vi kan påverka det vi ser och att det finns en komponent 

som är det yttersta fokuset för vårt utvecklingsarbete; eleverna.  

 



 

 

 

 
  



 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Fokusområdet för vår skola läsåret 2020/2021 gavs titeln Meningsfullhet och delaktighet. Begreppens 

betydelse för oss har mejslats fram genom vårt tidigare lokala utvecklingsarbete i kombination med den 

betydelse forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet väger in i begreppen; bland annat har det 

handlat om att på olika sätt skapa förutsättningar för elever att vara fullt delaktiga i undervisningen. De 

delmål vi formulerade för detta arbete var att 1) bedriva varierad undervisning som ökar elevers lärande 

under lektionstid och 2) ha arbetssätt som möter elevers olika förutsättningar. Målen togs fram utifrån de 

analyser vi utförde läsåret 2019/2020 där vi bland annat kunde konstatera att nöjdheten med undervisningen 

ökade med 7 procentenheter. Vi kunde också i kvalitativa data konstatera att eleverna på frågan om vad som 

kan göras bättre i relation till studieron i klassrummet, i synnerhet lyfte aspekter som berörde 

lektionsaktiviteter och struktur, snarare än sanktioner av något slag; det vill säga att våra elever angav att 

tydliga strukturer, arbetssätt och instruktioner bidrar till god studiero. Elevernas förslag för lärarna att 

utveckla handlade i huvudsak om att arbeta vidare med tydliga strukturer och arbetssätt. Detta såg vi som en 

indikator på att vårt arbete att komma åt studiero genom att arbeta med meningsfullhet, medskapande och 

delaktighet hade gett resultat (jfr. Scherp & Scherp, 2016, s. 61). Mot denna bakgrund beslutade vi att vi 

fortsatt ville bedriva utvecklingsarbete på skolan som: 

 

• Fokuserar skolans kärnverksamhet: undervisningen genom meningsfullhet och delaktighet 

• Behandlar aspekter om undervisningens struktur och aktivitetet 

• Utvecklar varierad undervisning (inom en och samma lektion) 

• Vidare stärker vår skolförbättringskultur med kollegialt samarbete och kompetens kring 

vetenskapligt förhållningssätt  

 

I vår arbetsplan för 2020/2021 formulerade vi strategier och aktiviteter för att nå ovan definierade mål utifrån 

arbete med 1) undervisningen, 2) studie- och yrkesvägledning och 3) elevhälsan. Effekterna av arbetet har 

utvärderats löpande och i slutet av läsåret under våra utvärderingsdagar.  

Generella utvecklingstendenser vi kan konstatera är att nöjdheten med undervisningen fortsätter att öka, såväl 

som GBP (genomsnittlig betygspoäng) och examensgrad (andel elever som tar examen). Effekten av arbetet 

med våra fokusområden och målformuleringar redovisas mer utförligt i avsnittet Övergripande utvärdering av 

verksamheten.  

Andra insatser 

Elevhälsans arbete har i mångt och mycket behövt att rikta specifikt fokus mot elever som på olika sätt 

påverkats av pandemin. Under året har flera förebyggande och åtgärdande insatser genomförts för att möta 

våra elever i de frågor vi ser är centrala för elevers hälsa och välmående.  Bland annat har vi genomfört 

Stress-smart som är en kortkurs i smart stresshantering. Kursen har ett hälsofrämjande perspektiv med fokus 

på friskfaktorer i oss själva och i vår omgivning. Målsättningen är att deltagarna ska få med sig verktyg för att 

hantera stress och andra svårigheter de möter i livet. Syftet är också att eleverna ska behålla och öka sin 

fysiska och psykiska hälsa, våga drömma och arbeta för att nå sina mål. Kursen bygger på ett material 

framställt av Stadsmissionen/Unga Forum i samarbete med Mia Börjesson. 

Vi har också välkomnat organisationen Maskrosbarn för att föreläsa för våra elever i årskurs 1. 

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar med både stöd och påverkan för att förbättra 

levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter dem 

för våld. Syftet med dessa föreläsningar är att sprida kunskap om hur det kan vara att växa upp med en 

förälder som mår psykiskt dåligt, har ett missbruk och/eller utsätter en för våld. Föreläsningen innefattar 



 

 

 

även en beskrivning av Maskrosbarns verksamhet och innehåller också information om vart en kan vända 

sig för att få stöd. 

Alla elever har också under året fått en föreläsning om psykisk hälsa. Psykisk ohälsa är ett begrepp av 

tiden och det hörs allt mer med anledning av coronapandemin och den diskurs det skapat med ökad 

isolering och minskad gemenskap. Ungdomar är den kategorin av befolkningen som verkar drabbas i en 

högre utsträckning än andra grupper, än mer idag med tanke på omställningen till distansstudier. Ämnet 

är högst aktuellt och berör våra elever mycket.  Med anledning av det och som ett mål i att öka kunskapen 

hos våra elever om psykiskt mående och hälsa och ge dem hjälpsamma råd på vägen, så initierades av 

kurator en föreläsning om psykisk hälsa för samtliga elever på skolan. 

Presentationen och föreläsningen genomfördes under mentorstid och syftet var att öka kunskapen om 

psykisk hälsa/ohälsa, minska stigmat och bidra med ett mer salutogent perspektiv på vad psykisk hälsa 

innebär och erbjuda hjälpsamma tips på vägen. Att utbilda elever i psykisk hälsa är ett hälsofrämjande 

arbete i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och minska hindren längs vägen. Ett ökat antal elev sökte 

individuellt stöd och vägledning till följd av föreläsningarna och i klassrummen lyftes ytterligare frågor och 

ämnet ventilerades i stort. Nästa termin så kommer föreläsningarna även att inkludera de nya åk ettorna 

på skolan. Övriga elever kommer att få en uppföljning av tidigare föreläsning och det kommer även ges tid 

och möjlighet för reflektion i grupp och individuella övningar.   

En ytterligare insats som har genomförts är en föreläsning kring Mindset för att möta våra 

matematikelever i årskurs 1 i de erfarenheter de bär med sig från matematikundervisningen i 

grundskolan. Föreläsningen har hållits av skolans specialpedagog i samarbete med matematiklärarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 

 

Läsåret 20/21 examinerade LBS Kreativa gymnasiet Göteborg sin femte kull med avgångselever vilket 

omfattade 165 elever som slutade åk 3. I jämförelse med föregående läsår, där examensgraden låg på 95%, 

ligger årets examensgrad på 96%. Det är fortsatt högre än rikssnittet för examensgrad på nationella program 

som år 2020 låg på 91%. Vår sänkning ligger i år på teknikprogrammet där siffran minskat från 95% till 93% 

från föregående år till i år. Estetprogrammets examensgrad har ökat från 96% till 100%. I siffrorna för 2021 

räknas inte elever med studiebevis med mindre än 2500 p i studieplanen med i statistiken. Det handlar om 6 

elever på teknikprogrammet som av olika anledningar inte kunnat fullfölja sina studier. 

 

 
 

 

En liten skillnad i examensgrad kan urskiljas mellan flickor och pojkar (bild 2). Andelen flickor med examen 

ligger fortsatt på 100% (2018-2021). Vi kan dock se en uppgång hos pojkar från 94% förra året till 96% i år. 

 

 
 

• Genomsnittlig betygspoäng, GBP 

 

Den totala genomsnittliga betygspoängen (GBP) för alla våra avgångselever detta läsår låg på 14,3 poäng. 

Jämfört med de två tidigare årens 13,9 respektive 14,0 poäng är det en ökning (rikssnittet ligger kvar på 

14,4 poäng från 2020). Fördelningen över programmen visar att teknikprogrammets avgångselever hade 

en GBP-ökning med 0,5 poäng (från 14,0 till 14,5) och på estetprogrammet en GBP-höjning med 0,2 poäng 

(från 14,1 till 14,3).  

 



 

 

 

 
 

När det gäller skillnaden mellan pojkar och flickor för avgångseleverna är det en förändring i den 

genomsnittliga betygspoängen jämfört med förra läsåret. För pojkar ser vi en uppgång på 0,4 poäng, se bild 

4 nedan. Dock är det en fortsatt skillnad mellan flickors och pojkars betygspoäng där flickorna i år ligger 1,9 

poäng högre i genomsnitt än pojkarna i jämförelse med de två föregående årens poängskillnad på 1,7 

poäng. 

 

 
 

 

● Betygsfördelning samtliga elever  

 

I följande stycke presenteras betygsfördelningen enligt sammanställda resultat från läsåret. Utifrån den 

presenterade datan kan ett antal slutsatser dras kring måluppfyllelse; andel godkända mot icke godkända 

betyg, andel högre betyg (A-C), skillnader i program- eller könstillhörighet samt huruvida åtgärder 

behöver vidtas för icke godkända elever. 

 

Det går att notera en förskjutning mot de högre betygsnivåerna i resultaten från föregående år (19/20). 

Andelen underkända kursbetyg har sjunkit från 7% till 6% medan betygsfördelningen förflyttats mot de 

högre betygsnivåerna. Andelen E har ökat medan andelen D minskat (bild 5).  

 
 

Förutom trenden till en lägre andel icke godkända elever och en större andel högre betyg generellt, kan 

en skillnad noteras mellan könen. Flickor har i mindre grad fått icke godkänt betyg (4% F) och i högre grad 

fått högre betyg (62% A-C) än pojkar (7% F, 55% A-C). Specifikt är skillnaden i högsta betygsnivån (A) 

markant olika mellan könen, med 24% för flickor och 13% för pojkar. Jämför med andel högre betyg från 

förra året; flickor 63% A-C och pojkar 54% A-C. 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

En stor skillnad går att observera i svenska 1-kursen jämfört med föregående läsår där andelen F minskat 

från 6% till 0%. I svenska 2 har antalet elever med F i betyg ökat från 9% läsåret 19/20 till 10% läsåret 

20/21. I svenska 3 har antalet elever med F i betyg har ökat från 2% läsåret 19/20 till 3% läsåret 20/21. I 

kurserna svenska som andraspråk (SVA) 1 och 2 ser vi en uppåtgående trend. Läsåret 18/19 fick 40% av 

eleverna betyget F medan samtliga elever uppnådde ett godkänt betyg år 19/20 och 20/21. I kursen 

svenska som andraspråk 3 kan noteras en ökning från 13% F till 33% F där bland annat en elev som inte 

kunde fullfölja sina studier pga. personliga skäl finns med i statistiken. 

 

I kursen matematik 1b har andelen godkända elever ökat från 85% till 94%, medan andelen godkända 

elever i kursen matematik 2b sjunkit från 83% till 78%. Likaså har andelen godkända resultat sjunkit i 

kursen matematik 3b från 100% till 70%. I kursen matematik 1c har andelen godkända ökat från 91% till 

100%. Även i matematik 2c har andelen godkända resultat ökat, från 79% till 93%. I matematik 3c har 

däremot andelen godkända resultat sjunkit från 86% till 69%, likt matematik 4 där andelen godkända 

resultat sjunkit från 94% till 71%. Tidigare år har en förbättrad trend kunnat noteras sett till andel 

godkända elever i matematik 3c och 4.  Slutligen har resultatet i matematik 5 varit densamma jämfört 

med föregående år det vill säga fortsatt 100% godkända resultat. Utöver de nämnda kurserna har vi för 

första gången även bedrivit undervisning i kursen matematik specialisering. Kursen följdes av två elever 

som båda presterade A i kursen.  

 

I engelska 5 och 6 kan vi notera ett tämligen oförändrat läge mellan årets resultat och föregående års 

resultat. I engelska 5 har vi 99% godkända betyg i år jämfört med 98% föregående år. I engelska 6 

minskade andelen godkända betyg med en procentenhet från 95% till 94%. Att andelen F ökar från 

engelska 5 till engelska 6 är också något vi ser både föregående år och i år.  

 

● Resultat nationella prov 

 

Inga nationella prov har genomförts det här läsåret pga. pandemin med undantag för matematik 1c.  

 

 



 

 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

I höstens LoV-enkät (likabehandlings- och värdegrundsenkät) framkom det att 95% av skolans elever 

känner sig trygga på skolan vilket är en uppgång från föregående år då 93% angav att de kände sig trygga. 

I vårterminens Elevenkäten angav 91% att de kände sig trygga, vilket innebar en liten nedgång från 

föregående år. På frågan om eleverna anser att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt svarar 89% 

att så är fallet i LoV-enkäten vilket är i princip oförändrat från föregående år. På samma fråga i 

Elevenkäten ser vi däremot en rejäl uppgång då 84% procent tycker att eleverna behandlar varandra väl. I 

samma enkät från 2020 var siffran 77%.  

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

 

På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg fokuserar verksamheten på skolans kärnuppdrag; undervisning. Vi 

lägger särskild tonvikt vid lärarprofessionens ansvar att arbeta vetenskapligt utifrån forskning och beprövad 

erfarenhet. För att ge förutsättningar och den tid som krävs för ett sådant arbete har lärarna renodlade 

undervisningstjänster genom att mentorsuppdraget har lyfts ut ur arbetsbeskrivningen. Skolan har i stället 

heltidsmentorer som ansvarar för elevadministrativa arbetsuppgifter och utifrån ett helhetsansvar följer och 

stödjer eleverna under hela utbildningen.   

Varje månad ses lärarna för ämneslagsmöten och programlagsmöten. Varje vecka är det pedagogisk 

lärgruppstid. I ämneslagen behandlas didaktiska frågor utifrån ämnets karaktär samt frågor som stärker 

länkningen mellan undervisningens innehåll, bedömningsformer och elevers lärande. Ämneslagens arbete 

leds av en av skolans förstelärare. I den pedagogiska lärgruppen träffas lärarna varje vecka med 

aktionsforskning som vetenskaplig metod för att utveckla undervisningen. I programlaget syftar arbetet till 

att eleverna ska uppleva meningsfullhet och delaktighet i undervisningen utifrån sin programtillhörighet. 

Bland annat planeras för ämnesövergripande samarbeten och att kontaktytor etableras med aktörer utanför 

skolan. Under året har det också funnit forum för karaktärsämneslärare att samverka med kollegor på andra 

LBS-skolor. Matematiklärarna har också ingått i en kompetensutvecklingsinsats under ledning av en 

förstelärare på huvudmannanivå i syfte att öka elevers måluppfyllelse i matematikkurserna.  

 

Vad gäller undervisningens organisering så lägger vi i snitt ut 90 timmar undervisningstid per 100 poängskurs. 

Lektionerna har varierande längd beroende på ämnets karaktär. De mer praktiska kurserna har ofta längre 

lektionspass på 2 timmar och 50 minuter och de mer teoretiska kurserna har lite kortare lektioner på mellan 

60 och 150 minuter.  

 

I organiseringen av undervisningen tar vi hänsyn till elevers rätt till ledning, stöd och stimulans även utanför 

lektionstid. Varje vecka har vi en timmes resurstid på schemat då elever och lärare kan arbeta med det som 

behövs utanför lektionstid. Vi anordnar lovskola på sportlovet och påsklovet och har infört 

kompletteringsdagar som går under namnet 24 HRS (hours). 24 HRS är ett evenemang som sporrar till att 

elever är i fas i kurserna så att man under 24 timmar kan  engagera sig i ett ämnesövergripande projekt och 

skapa ett spel, en film eller något annat kreativt som knyter an till studieinriktningen. Tiden kan också 

användas till kompletteringar för elever som tillsammans med sina lärare arbetar behovsstyrt med det som 

kvarstår i kurserna. Vi har sett goda resultat i elevernas måluppfyllelse av både resurstiden och 

kompletteringsdagarna.  

 

Om eleven får ett F i en kurs erbjuder vi återläsning i någon form. Vi har de senaste åren infört läraraktiva 

prövningar under läsårets tre första veckor då betygssättande lärare arbetar med eleven på en avsatt tid. 

Tiden som tas i anspråk för detta är de individuella valen vars lektioner är schemalagda tre veckor in på 

läsåret när prövningsperioden är avslutad.  

 

I år har vi organiserat för betygskompletteringar i juni i de fall vi kunde se att fjärrundervisningen hade 

påverkat elevernas förutsättningar att nå målen på ett ansenligt sätt. Vi kommer att behöva ha riktade 

insatser även nästa läsår för att ge elever möjlighet att förbättra sina resultat till följd av pandemin.  

 

 



 

 

 

Bedömning och betygssättning  

 

I år har alla lärare genomfört kursen Betyg och Bedömning som är framtagen av Karlstads Universitet i 

samarbete med AcadeMedia. Kursen har innefattat ca 16 timmars arbete och har utgått från de Allmänna 

Råden för bedömning och betygsättning. Utöver det har lärarna haft tid för sambedömning i sina ämneslag. I 

samband med de nationella proven får lärarna några extra dagar för bedömning och sambedömning. I de fall 

lärare är olegitimerade sätts betyg under insyn av en legitimerad lärare. Det finns också former för 

sambedömning med andra skolor. I år har vi inte haft fysiska träffar för sambedömning däremot har 

möjligheten funnits till digitala träffar.  

 

Distansundervisningens organisering 

 

Vi har följt Skolverkets tolkning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärrundervisning.  Under 

vårterminen var det framför allt de lokala myndigheterna i Västra Götalands som tolkade och gav riktlinjer 

gällande skolors upplägg för när fjärr- respektive närundervisning skulle vara gällande. I början av läsåret 

ingick vi i Skolinspektionen granskning av skolors hantering av pandemin. Resultatet visade att vi inte hade 

något behov av att utveckla arbetssätten kopplat till fjärrundervisningen utifrån det underlag de tagit del av 

vid det tillfället. Vårt arbete har därför fortsatt att bedrivas i samma anda med elevens bästa för ögonen.  

 

En viktig princip i organiseringen av fjärrundervisningen har varit att ha arbetssätt som gör att elever har 

kunnat delta i undervisningen även om de har behövt stanna hemma pga. milda symtom eller andra skäl som 

gjort det omöjligt att komma till skolan. Läraren har haft ett Google Classroom där undervisningsmaterial och 

en planering för veckans arbete finns presenterat och en Meet-länk till dagens lektion. Elever har kunnat få 

lärarstöd via Google Chat och har deltagit i den utsträckning som har varit möjlig utifrån lektionens upplägg. 

Det samma gällde för lärare som har behövt arbeta hemifrån vid egna milda symtom. Då har läraren haft 

möjlighet att genomföra sin lektion via fjärrundervisning medan eleverna har varit i klassrummet. Det här 

arbetssättet har medfört att vi har haft en vuxen i klassrummet för att garantera studieron för eleverna. Vi 

anställde en vikarie som under en period i höstas var beredd att gå in i de klassrum där det fanns behov av en 

extra lärare på plats. Mentorerna har under året riktat all sin tid åt att hjälpa elever med motivation och 

struktur och har utgjort en viktig länk mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Även resurspedagogerna har 

riktat sina insatser till klasser där vi tidigt såg behov av stöd till både elever och lärare.  

 

Under perioder av 100 % fjärrundervisning har tröskeln varit låg för att låta elever med särskilda behov 

komma till skolan och få sin undervisning på plats. Totalt har vi haft ca 50 elever som har varit undantagna 

fjärrundervisningen helt och hållet. Om man som lärare har haft elever som behöver vara på skolan har 

läraren också fått hålla sin lektion på skolan till skillnad från när alla elever deltar hemifrån. Då har även 

läraren kunnat undervisa hemifrån. Under vårterminen utökade vi undantagen och mot slutet av läsåret när 

restriktionerna lättade ökade vi närundervisningsgraden för alla elever med särskild prioritet för 

avgångsklasserna. De två sista veckorna på läsåret var skolan helt öppen och många elever tog chansen att 

vara med på kompletteringsdagarna i slutet av maj. 

 

Växlingarna mellan när- och fjärrundervisning har haft stora konsekvenser för organiseringen av 

undervisningen. Vi har gång på gång, på kort tid, fått fatta beslut utifrån en löpande prioritering av vilka 

elever och klasser som ska undantas fjärrundervisningen och samtidigt väga det mot våra resurser och olika 

organisatoriska konsekvenser det medförde. Allt eftersom tiden gick ökade behoven av extra insatser 

samtidigt som personalen behövde en mer förutsägbar tillvaro. Avvägningarna har balanserats mellan 

medarbetares välmående och arbetssituation, elevers måluppfyllelse i relation till hur mycket tid som 

kvarstod på läsåret, risker för smittspridning på skolan som en eventuellt följd av ökad närundervisning och 



 

 

 

till slut vikten av att tillfoga verksamheten något slags kontinuitet i arbetet. Det är svårt att bedöma om vi har 

gjort rätt prioriteringar och de långsiktiga konsekvenserna kan nog ingen överblicka än.  

 

Utvärdering och analys  

 

Utvecklingsarbetet på skolan fortlöpte under året enligt samma organisering som tidigare läsår, med 

mindre justeringar som att vissa mötesforum fick anpassas till digitala rum. Lärgruppsarbetet följdes upp 

vid delavstämningen i januari och vid dela-med-sig-dagen i juni, 2021. Det kollegiala lärandet på skolan 

har utvecklats över tid och i december 2020, publicerades en artikel (Johannesson, 2020) som 

demonstrerar hur professionella lärandegemenskaper utvecklats på skolan med hjälp av den 

aktionsforskningsansats som skolan arbetar utifrån. Bland annat belyses det i artikeln hur lärare lär som 

kollektiv och hur man i dessa lärandeprocesser sammanlänkar de lokala behoven på skolan med ett 

vetenskapligt förhållningssätt.  
 

Elevernas nöjdhet med undervisningen fortsatte under läsåret att öka, enligt den elevenkät som 

genomfördes våren 2021. På bilden nedan syns det hur elevernas nöjdhet med undervisningen ökat från 

68% 2019, till 75% 2020 och med ytterligare 7 procentenheter, till 82% våren 2021.  

 

 
 

Vi har anledning att tro att det positiva resultatet till stor del beror på de utvecklingsprocesser vi bedrivit på 

skolan. I den enkät vi genomförde med eleverna våren 2020 där vi också bad om elevernas synpunkter kring 

vad vi kunde utveckla vidare, kunde vi se en stor samstämmighet med de utvecklingsprocesser lärarna 

fokuserat och fortsatt att arbeta med. Detta har bland annat handlat om tydliga strukturer för lektioner och 

kortare genomgångar som ger en god länkning till det som förväntas lära. Under höstterminen läste och 

bearbetade lärarna texter ur Hirsh (2020) och flertalet lärare anammade undervisningsaspekter därur som 

visat sig framgångsrika och anpassade dessa till de frågeställningar de ställde sig gällande 

aktionsforskningsarbetet. Exempel på sådana aspekter är de lärare som fokuserat på “lärare som delar 

ansvaret för lärande med eleverna”, “som kommunicerar att lärande är möjligt för alla”, “som visar passion 

för undervisning och lärande” och “lärare som utformar lektioner som skapar motivation” (Hirsh, 2020 och 

Hirsh & Segolsson, 2020). Gällande den senare aspekten arbetade flertalet lärare med motivationsskapande 

strategier i undervisningen, bland annat genom att tydliggöra kopplingen mellan undervisningen och vidare 



 

 

 

studier- och/eller yrkesliv. För att ytterligare följa upp detta lade vi i samband med 

undervisningsutvärderingen till en intern fråga i Google forms där eleverna fick ta ställning till påståendet 

“Det är tydligt för mig när läraren gör en koppling mellan ämnet och hur jag kommer ha nytta av kunskaperna 

i framtiden”. Hösten 2020 noterade vi ett snitt (skalfråga 1-10) på 7,57 och våren 2021 ett snitt på 7,58. I 

frisvar kopplat till frågan gavs många exempel på framtidskopplingar, både generella och som har en tydlig 

studie- och yrkesvägledningskoppling. Vidare exempel på arbetssätt för att öka undervisningens kvalitet följer 

i avsnittet nedan om enhetens utvecklingsområden.  

 

Enhetens utvecklingsområden från arbetsplanen 

 

Lärares arbete fokuserade under läsåret på olika aspekter av undervisningen i avsikt att möta de 

målsättningar vi satt i arbetsplanen. Exempel på detta är bland annat de lärare som i sin aktionsforskning 

arbetat med att rikta fokus mot lärandeprocesser till skillnad från kunskapsresultat, eller de 

förbättringsförsök som handlat om att motivera eleverna genom koppling till vidare studier och/eller 

arbetsliv och ett livslångt lärande. Genom lärarnas vetenskapliga förhållningssätt har en mängd underlag från 

eleverna samlats in i form av enkäter, exittickets och djupintervjuer där eleverna förklarar och belyser olika 

aspekter av undervisningen som bidragit till deras kunskapsutveckling. Bland annat så framkommer det där 

att många elever har fått hjälp att öppna upp sina lärandeprocesser i klassrummen och i högre utsträckning 

ser nyttan i det de ska lära, istället för att fokusera på betyg. Effekterna på elevers lärande märks bland annat 

genom att vår GBP (genomsnittlig betygspoäng) har ökat, från 14,0 (2020), till 14,3 (2021) (se bild nedan). 

 

 

  

En fortsatt ökning i elevernas nöjdhet med undervisningen, från 75% (2020) till 82% (2021), ger indikationer 

på att det utvecklingsarbete som görs i undervisningen möter elevernas behov och ger effekt kring deras 

upplevelse av undervisningen.  Vi gjorde i år en särskild analys av kunskapsresultaten bland de elever i årskurs 

ett som vid överlämningar och vid egna kartläggningar identifierats ha behov av extra anpassningar. I denna 

analys kunde vi konstatera att det finns en spridning i betygsfördelningen; det vill säga att eleverna inte 

“bara” klarar att uppfylla kunskapskraven för E, utan även har goda möjligheter att nå högre betyg. I enlighet 

med Scherp, Scherp och Thelin (2013), kan detta vara en indikator på att vi har arbetssätt som möter elevers 

olika behov. I den nya frågan i elevenkäten där eleverna anger om de upplever att man kan få extra hjälp om 

man behöver, ser vi också en indikation på att vi kan hjälpa elever utifrån deras förutsättningar då 88% 

uttrycker sig positivt kring detta (se bild nedan).  



 

 

 

 

 

I skolans övergripande resultat av undervisningsutvärderingen VT 2021 ställer sig också 80% av eleverna 

positiva till påståendet att “Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för 

mig”. För att få en förklaring till resultaten djupintervjuades flera elever inom ramen för “panelen” och där 

uttrycker en elev med diagnoser inom AST att framgångarna för hen låg i att “skolan anpassar sig även till 

mig”. För att ytterligare belysa vad det är lärarna gör i mötet med dessa elever bad vi lärarna att samtala om 

och exemplifiera detta vid våra utvärderingsdagar i juni 2021. En kort sammanfattning av dessa exempel visar 

att lärarna jobbar med relationsstärkande aktiviteter, strukturstöd, skrivmallar med inledande meningar, 

förutsägbarhet och lektionsmål (se fullständig sammanställning i övriga bilagor).  

Under året har flera lärare i sin aktionsforskning undersökt hur elever upplever meningsfullhet i studierna 

kopplat till framtida studie- och yrkesliv. Studiebesök och samarbeten med olika arbetsplatser har 

genomförts. Upplevelsen av framtidskopplingar i undervisningen undersöks i undervisningsutvärderingarna 

(UU) och i årets resultat ger eleverna många exempel på både generella framtidskopplingar och kopplingar 

med tydligt fokus på framtida studier och arbete. 

 

Utvärdering och analys av distansundervisningen 

 

Skolans arbetssätt att tidigt kartlägga svårigheter och behov som kommer med fjärrundervisningen har 

gett oss en bra grund att stå på för den organisering som beskrivs i ett avsnitt ovan. Principen att låta 

elever med särskilda behov få komma till skolan har varit avgörande för en del av våra elever.  

Under distansundervisningen har vi kunnat se tendenser till en gradvis minskning av motivation och aktivt 

deltagande i undervisningen. Den rapporterade frånvaron har inte ökat, men det har varit svårt att exakt 

mäta i vilken utsträckning eleverna deltagit i undervisningen de närvarat i. I en digital avstämning som 

gjordes i februari 2021 med samtliga teknikelever i årskurs 2 så kunde vi se att eleverna generellt sett 

tyckte att distansstudierna fungerade bra men att de upplevde att det var svårare att hitta motivation och 

koncentration. På frågan om de tyckte att distansundervisning påverkat dem positivt eller negativt så var 

det en övervägande andel elever som svarade att det påverkat dem både positivt och negativt. 

Anledningar som nämndes som positiva var att eleverna ansåg att de fick mer tid till fritid samt att de 



 

 

 

kunde sova längre då de inte behövde kliva upp tidigt för att ta sig till skolan. Som negativa faktorer 

nämndes att de blev uttråkade hemma, samt att det var svårare att hålla fokus när de satt hemma själv 

och studerar. 

Mentorerna menar också att det i samtal med elever tydligt framkom att psykisk hälsa och mående har 

påverkats negativt av distansstudier. Många sociala aspekter av skolarbetet försvann och för vissa har 

avsaknaden av den enkla, vardagliga rutinen att ta sig till och från skolan skapat problem. Vi har elever på 

skolan där hemmet kanske inte är en lugn och trygg plats och för dessa har naturligtvis många aspekter av 

livet försvårats.   

 

Från ett resurspedagogperspektiv har även en annan sida av saken dykt upp; att det finns elever (med 

särskilt stöd) som på det stora hela har presterat bättre och mer jämnt under distansundervisningen. 

Anledningen tycks i dessa fall ha varit att avsaknaden av andra störande/distraherande faktorer har lett 

till ett bättre fokus och därigenom en större förståelse för uppgifter överlag. Det har då gällt elever som 

upplevt det sociala samspelet som en utmaning eller som en energitjuv. Samtidigt så har även dessa 

elever uttryckt att bristen på social interaktion och sammanhang gjort dem mer nedstämda. Till skillnad 

från dem som presterar bättre men mår sämre, finns också en grupp elever med särskilt stöd som lidit 

mycket både sett till prestation och mående under distansundervisningen. En viktig, avgörande åtgärd i 

åtminstone vissa av dessa fall har varit att snabbt agera genom att kalla in eleven till obligatorisk 

närundervisning under en period, vilket i flera fall lett till bättre prestationer. Värt att notera i det här 

fallet är att dessa elever inte alltid själva sett ökad närundervisning som en lösning på situationen, men 

ändå visat sig må och prestera bättre när sådana beslut tagits.  

I januari gjordes det en serie avsnitt i Panelen, vår podcast med elever, i syfte att få elevernas perspektiv 

på hur distansundervisningen påverkat deras situation. Eleverna beskriver ett ökat eget ansvar eftersom 

hemmiljön saknar mycket av det som klassrummet ger i form av grundstruktur och ramverk. Det verkar 

också som att elevernas förutsättningar varierar mycket. För många elever fungerar det bra men för alla 

som är beroende av en social komponent i sitt lärande blir det svårare (vilket ju också stämmer med 

mentorernas bild enligt ovan). 

 

Som helhet är det nog rimligt att säga att undervisningskvalitén för våra elever har påverkats en del men 

att vi till stor del har klarat av att kompensera för de negativa effekter som har uppstått.  Hur det har 

upplevts varierar dock mycket efter varje elevs individuella förutsättningar där fjärrundervisning passar 

utmärkt för vissa och inte alls för andra. De elever som stött på övervägande problem är de som har 

behov av tydlig struktur samt de som har stort behov av en social komponent för sitt lärande. För vissa 

elever har situationen förmodligen betytt en avsevärd förbättring. De elever som fått vara i klassrum har 

plötsligt fått lugn och ro och generöst med tid tillsammans med sin lärare. Man skulle kunna förvänta sig 

att en så genomgripande förändring av skolans förutsättningar som fjärrundervisning skulle ha stor 

inverkan på elevernas betyg men så verkar inte vara fallet. I de flesta avseenden verkar betygsresultaten 

vara jämförbara eller något bättre än tidigare år. 

 

 

 

Slutsatser och arbete framåt  

 

När vi utvärderar undervisningen kan vi dra slutsatsen att våra arbetssätt och utvecklingsprocesser leder 

till goda resultat och att elever trivs och utvecklas i skolan. Frågor vi vill fortsätta att utforska är fortsatt 

frågor om meningsfullhet och delaktighet och olika exempel på det i undervisningen. I det pedagogiska 

arbetet vill vi också utveckla formativa bedömningssätt som utveckla elever och som fungerar som 



 

 

 

bedömningsunderlag. Flera lärare lyfter elevers inre motivation och pratar mer om länkningen mellan 

undervisning och bedömning vilket får oss att tro att detta blir ett fortsatt arbete för nästa läsår. Vi vill även 

utveckla arbetet med att skapa röd tråd i programutvecklingen så att eleverna i högre utsträckning känner 

identitet och samhörighet med vald utbildningsprofil.  

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

 

Likabehandlings- och värdegrundsarbetet genomsyrar hela verksamheten på skolan. Elevers och skolans 

rättigheter och skyldigheter att bidra till en trygg och lugn studiemiljö görs tydlig i början av varje läsår 

och eleverna får vara med i framtagandet av skolans trivselregler. Ibland görs även klasskontrakt 

tillsammans med mentor och undervisande lärare. På skolan finns en LoV-gruppen (Likabehandling- och 

värdegrundsgrupp) som består av följande medlemmar: rektor, likabehandlings- och 

värdegrundssamordnare, elevskyddsombud, skyddsombud, mentorer, skolsköterska samt elever. De utför 

enkäter, intervjuer, observationer och riskbedömningar samt upprättar en årlig plan för hur vi ska arbeta 

för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. 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. Det skrivs i januari varje läsår och där 

analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den Likabehandlings- och 

värdegrundskartläggning (LoV-enkäten) som genomförs i oktober varje läsår. I planen dokumenteras 

också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år.  

 

Gruppen, med rektor som ytterst ansvarig har också ansvar för utredning, dokumentation och 

rapportering av anmälda ärenden till huvudmannen (2010:800). Vid konfliktsituationer mellan elever ska 

företrädare för LoV-gruppen involveras. 

 

I uppstarten av höstterminen rekryterades nya elever till skolans LoV-grupp. LoV-gruppen har kunnat 

genomföra några av sina återkommande uppdrag som att planera och genomföra den årliga 

Halloweenfesten samt att utvärdera svaren på LoV-enkäten. Under perioden av fjärrundervisning blev 

LoV-gruppens arbete lidande och under vårterminen genomfördes inga aktiviteter. Föreningen har som 

uppgift att erbjuda fler elever en social gemenskap och bidra till trivsel och trygghet. 

 

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

Pedagogerna på skolan fortsatte under läsåret sitt kollektiva lärande med att arbeta med meningsfullhet 

och delaktighet för att nå ett gott klassrumsklimat samt att bedriva en undervisning som gynnar varje 

enskild elev. Vi fortsatte även att arbeta ämnesintegrerat för att eleverna skulle få samarbeta med andra 

och ta hänsyn till varandras eventuella olikheter, som i det exempel där vi undersöker begreppet hållbar 

utveckling med fokus på människors sociala villkor med koppling till mänskliga rättigheter och 

likabehandling (och brist på sådan) historiskt sett.  

 

Lärarna arbetade också löpande under året med dessa frågor i flera kurser. Exempel på det är det årliga 

projektet “vecka 6”. Under den sistnämnda jobbades det bland annat med reklam och könsnormer, 

sexualitetens historia, samtycke och föreläsningar om begrepp och olika sätt att förklara kön. 

 

Utöver detta har skolans mentorer haft ett kontinuerligt arbete med likabehandlings- och 

värdegrundsarbete. Att behandla alla likadant och ha en god relation till alla har också gynnats av 

exempelvis “Klasskampen” och andra aktiviteter inom ramen för LBS Göteborg Community som mentorer 



 

 

 

har fått göra tillsammans med respektive klass. Inom likabehandlings- och värdegrundsarbetet har det 

även funnits utrymme för elever att påverka och vara med i utvecklingen av processen framåt. Under 

mentorstiden har mentorer kunnat arbeta med allt från ”lära-känna-övningar” till “självkännedom” som 

handlar om individen i gruppen och gruppens roll. Mentorerna återkopplade även resultaten från årets 

likabehandlingsenkät och tog in synpunkter på detta. Mer om detta i utvärderingen. 

 

När läsåret startade även ett nytt arbete för att samordna event och aktiviteter på skolan under namnet 

LBS Community (som nämns ovan). För att nå ut till eleverna med vad som händer på skolan skapades en 

hemsida (länk). Event som Kahoot-tävlingar och Klasskampen, där klasserna tävlade mot varandra i olika 

uppdrag på mentorstid och utanför lektionstid, anordnades av LBS Community. Under vecka 6 har skolan 

en tradition av att lyfta ämnet sex och samlevnad på lektionstid där varje lärare lyfter detta ur sitt ämnes 

perspektiv. Det har LBS Community jobbat extra med under året för att skapa ett större event på skolan 

där temat syns mer än på lektionstid. Ett nytt event detta läsår var Nobelveckan som lyftes av våra fysik- 

och kemilärare för att ge eleverna mer kunskap om Nobelpristagarna och deras upptäckter. Tävlingar 

såsom LBS Writing Awards och Julrim har hållits på skolan under året för att uppmuntra elevernas 

skrivande.  

 

Utvärdering och analys  

 

En hög andel av eleverna på skolan känner sig trygga på skolan (95% i LoV-enkäten och 91% i 

elevenkäten). I Elevenkäten kan vi utläsa att eleverna i hög grad tycker att personalen ingriper om någon 

blir illa behandlad (88%) och att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt (84%). Vi ser en uppgång i 

antalet elever som tycker att de kan få studiero i skolan (69% jämfört med 57% föregående läsår). 

 

I undervisningsutvärderingarna kan vi på skolnivå konstatera att det är blandade resultat. Av särskilt 

intresse för demokrati och värdegrundsarbetet är frågan om eleverna litar på att läraren ingriper om 

någon utsätts för kränkningar, där vi ser en nedgång från 80% HT20 till 76% VT21. Frågorna som är 

kopplade till elevinflytande och om alla får komma till tals är också relevanta att lyfta här. I vårens 

undervisningsutvärdering anser 72% av eleverna att de har god möjlighet att påverka undervisningen 

(jämfört med 68% under hösten). På frågan om alla får komma till tals anser 85% av eleverna att så är 

fallet. Vi noterar även att elevernas upplevelse av studiero/arbetsro ligger relativt jämnt på 79%. Detta 

skiljer sig från elevenkäten där 69 % anger att de kan få studiero i skolan och en möjlig förklaring till detta 

kan vara att eleverna upplever en högre studiero i klassrummet (UU), medan man i skolan som stort, 

inklusive studieplatser i öppna ytor, upplever en något sämre studiero. 

 

https://sites.google.com/ga.lbs.se/lbs-goteborg-distans/lbs-community


 

 

 

 

 
Svar från Elevenkäten som genomfördes januari 2021 

 

 
Fråga “Känner du dig trygg på skolan?” från LoV-enkäten som genomfördes under höstterminen 2020. 

 

Som beskrivits ovan så har tryggheten ökat något på skolan och fler elever anger att de upplever att 

eleverna på skolan behandlar varandra väl. Däremot har vi alltså noterat att andelen elever som angett 



 

 

 

att de blivit illa behandlade har ökat något (jfr. 7% HT2019 och 11% HT2020), och framförallt bland 

eleverna som angett ”tjej” som juridiskt kön. I fritextsvaren då eleverna beskriver händelserna, kan vi 

konstatera att många incidenter rör sig om kränkande kommentarer och uteslutningar. Gällande 

kräkningar har vi sett en ökad förekomst i sociala medier på lektionstid i årets LoV-enkät, som enligt 

eleverna är en följd av fler klass-chatter, som i sin tur kan vara en effekt av fjärrundervisningen. 

 

I både LoV-enkäten och Elevenkäten syns tendenser att man som tjej och ickebinär (vi har tolkat valet att 

inte vilja kategorisera sig som pojke eller flicka som en ickebinär kategorisering i detta fall) inte upplever 

trygghet i samma utsträckning som pojkar. När detta diskuterades med LoV-gruppen nämndes 

upplevelsen av otrygghet för tjejer och ickebinära som att det kan ha att göra med att man är i minoritet 

på skolan och även i spelsammanhang. Vi ser detta som något vi måste arbeta mycket mer med på skolan. 

 

Resultatet från LoV-enkäten bearbetas varje år tillsammans med LoV-gruppen. Det som LoV-gruppen 

lyfter som en stor anledning till att man som elev känner sig trygg på skolan är den nära relationen till 

lärarna och tryggheten det skapar i klassrummen. Skolans elever får ta del av resultatet från LoV-enkäten 

som genomförs under hösten tillsammans med sin respektive mentor. Detta är ett årligen återkommande 

inslag för att etablera en systematik i återkopplingen kring likabehandlingsarbetet, samt för att samtliga 

elever ska bli delaktiga i arbetet. I januari 2021 återkopplade mentorerna resultatet från LoV-enkäten med 

särskilt fokus på de utvecklingsområden som identifierats av LoV-gruppen.  

 

Återkoppling av Elevenkäten som genomfördes under vårterminen 2021 har även skett med hjälp av 

mentorerna. Vissa svar från Elevenkäten har valts att lyftas på klassnivå för att få elevernas syn på vad 

som kan påverka en som elev att svara som man har gjort. Eleverna uttrycker i stor utsträckning att det 

som gör att man känner sig trygg är de andra eleverna på skolan och lärarna. För att få mer arbetsro 

nämns fler gånger att man önskar att lärarna ska bli bättre på att säga till elever som är pratiga. 

 

Vi har i flera år har haft studiero/arbetsro (senare definierat som ”studiefokus”) som fokusområde på 

skolan, med en tanke om att god undervisning bidrar till god studiemiljö, och att vi nu noterar en positiv 

utveckling kring detta område. I tidigare års elevenkäter har elever beskrivit att studieron främst nås 

genom god undervisning, tydliga lektioner och motiverande uppgifter. Detta har varit extra viktigt under 

distansundervisningen då elever tvingats ta stort ansvar för sitt arbete under lektionstid. Som visat i 

diagrammet ovan kan vi se en ökning av elever som upplever att de får arbetsro på skolan vilket kan vara 

ett resultat av ökad distansundervisning. I undersökningar på lektionstid och mentorstid säger eleverna 

att det är svårare med ansvarstagandet när de studerar hemifrån men att studieron är bra.  

 

I Elevenkäten kan vi se att vissa klasser sticker ut (åt olika håll) i frågor om trygghet, studiemiljö och 

trivsel. Varje mentor har haft med sig de resultaten in i utvärdering med klasserna för att närmare 

utforska anledningarna till det för att sedan kunna arbeta vidare med det som kommit upp i klassen.   

 

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 

De slutsatser vi kan dra är att vi bedriver ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med frågor om demokrati 

och värdegrund. Samtidigt är vi inte i mål och vi har frågor att jobba vidare med.  

 

För att främja likabehandling i verksamheten ska vi under 2021/2022 fortsätta att i undervisningen 

inkludera frågor i relation till skolans värdegrund, samt att vidareutveckla våra arbetssätt för utökad 

elevdelaktighet. Detta görs inom ramen för undervisningen samt genom aktiviteter som planeras och 

genomförs med hjälp av den elevgrupp som ingår i LoV-gruppen, med särskilt fokus under vecka 6, som 

blivit en återkommande temavecka på skolan. Vi kommer att fortsätta ha regelbundna utvärderingar med 

skolans samtliga elever och inleda HT2021 med en avstämning kring nuläget kring trivsel och mående, 



 

 

 

med delsyftet att rekrytera nya elever till LoV-gruppen. Under hösten genomförs den traditionella 

Halloweenfesten för att skapa trivsel och för att eleverna ska lära känna varandra mer informellt och över 

program- och åldersgränser. Den tidigare väldigt populära Dungeons and Dragons-klubben kommer att 

fortsätta sina aktiviteter i samma syfte, och LoV-gruppen kommer fortsätta gå runt och bjuda in till denna 

och andra intresseklubbar som startats eller är i uppstartsfas på elevinitiativ. Mentorernas arbete kommer 

även fortsättningsvis att vara viktigt både i förebyggande och åtgärdande syfte.  

 

Vi kommer att fortsätta föra aktiva diskussioner om hur personalen på skolan bemöter och kommunicerar 

med elever, om elevers språkbruk samt attityder, och framförallt inom ramen för ordinarie undervisning i 

klassrummet, där vi ser att elever anger att de ibland blir illa behandlade av andra elever, under nästa 

läsår också med ett ökat fokus på beteende på sociala medier och på nätet. Vidare kommer skillnader 

mellan flickor och pojkars upplevelser av skolgången att fokuseras tydligare.  

 

Även om många elever har längtat tillbaka till skolan under perioden av fjärrundervisning tror vi att det 

blir viktigt med ett extra fokus på trivsel och trygghet i början av nästa läsår kommer att bli viktigt då 

många elever känner oro inför att återgå till vanliga studier med närundervisning och det blir viktigt att 

lyssna in alla.  

 

En fullständig redogörelse för de insatser och åtgärder som genomfördes under vårterminen och det 

främjande arbete som planerats för HT21 finns att läsa om i vårt årliga plandokument för 2021 

(likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). 

 

 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

 

Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet. Elevhälsans arbete och möten leds av rektor och 

innefattar de professioner som ingår i elevhälsans uppdrag. Den övergripande målsättningen för 

elevhälsan är densamma som för skolan som helhet – att skapa en god lärandemiljö för elevernas 

kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan bestod 20/21 av skolsköterska (80%), 

skolkurator (80%), specialpedagog (100%), speciallärare (10%), skolpsykolog (20%) och skolläkare (vid 

behov).  

 
I år har en ny elevhälsoplan tagits fram där elevhälsans prioriterade mål är formulerade. Arbetet har också 

handlat om att formulera en beskrivning av elevhälsans mål och metoder i relation till skolans arbetsplan. 

Elevhälsans arbete handlar om att arbeta åtgärdande, förebyggande och främjande. För att 

elevhälsoteamets arbete skulle få en ökad prägel av det förebyggande och främjande arbetet tog EHT 

fram en prioriteringsmatris. Prioriteringsmatrisen har varit ett stöd för elevhälsan att följa upp sitt arbete 

mot de övergripande målen och därmed öka de förebyggande och främjande insatserna på skolan.  

Elevhälsoteamsmöten har hållits varje vecka i två och en halv timme. Elevhälsoteamsmötena leds av 

biträdande rektor som tillsammans med elevhälsans professioner sammankallar till mötena. Förutom 

elevhälsans professioner har även mentorer deltagit i mötena. Mentorerna har varit en viktig beståndsdel 

i att anmäla elever, följa upp insatser och utvärdera dessa. Mötena har under året handlat om att 

tvärprofessionellt samarbeta och kartlägga elevers behov av stöd från mentor eller någon av elevhälsans 

professioner samt om att utforma och utvärdera åtgärder som har satts efter pedagogernas 

orosanmälningar av elever som riskerar att inte nå målen i de olika kurserna. 



 

 

 

Lilla EHT, bestående av biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och ibland även 

skolpsykolog, var en förändring nuvarande läsår jämfört med tidigare läsår. Detta har tidsmässigt varit 

inplanerat på morgonen samma dag som elevhälsan möter mentorerna under eftermiddagen. Denna 

förändring har framförallt bidragit till att elevhälsans professioner haft ökade förutsättningar att 

förbereda de ärenden som skall tas upp vid “stora” EHT. Tiden har också använts till att följa upp våra 

prioriteringar mot elevhälsans övergripande mål och prioriteringar.  

 

Elevhälsan har kontinuerligt samverkat med mentorer, dels vid EHT där mentorerna anmäler aktuella 

elever, dels kontinuerligt vid avstämningar och bokade möten. Samverkan med lärarna har dels skett mer 

informellt vid behov, dels vid bokade möten för till exempel delgivning då ny information uppkommit 

kring eleven eller då det funnits behov av ett förtydligande. För samverkan med mentorer har det funnits 

formella forum vilket bidragit till en större kontinuitet och skapat bättre förutsättningar för att synliggöra 

elevens behov och även följa upp de insatser som genomförts. Då det saknats inplanerade formella möten 

för samverkan med lärarna har detta fått planeras in då de haft en lucka i sitt schema eller på utsatt 

konferenstid. Det har fungerat bra men det skulle kunna fungera ännu bättre om dessa tillfällen fanns 

inplanerade redan från läsårets start.  

 

Vi har under året arbetat för att öka lärares och mentorers delaktighet i pedagogiska kartläggningar och i 

utredningar av särskilt stöd. Mallar för kartläggningsfrågor till lärare och elever har under hösten 

utarbetats av specialpedagog. Dessa mallar har sedan använts som underlag i de kartläggningar och 

utredningar som genomförts. Lärarna har ibland besvarat frågorna skriftligt och ibland har möten bokats 

för att genomföra lärarkartläggningen. Elevfrågorna har genomförts av både mentorer och 

specialpedagog.  

 

När överlämning från grundskolan skett har specialpedagog sammanfattat de extra anpassningarna i dels 

ett elevdokument, dels i klassinformation där alla undervisande lärare och mentorer kan se vilka extra 

anpassningar eleven har. Anpassningarna har kontinuerligt följts upp av mentor i samråd med lärare och 

med specialpedagog. När pedagogiska kartläggningar genomförts har de extra anpassningarna för eleven 

skrivits fram i kartläggning och därefter kommunicerats till undervisande lärare.  

 

Utöver de vanligast förekommande anpassningarna i ordinarie undervisning så har resurpedagogerna 

även haft stöd utanför lektionstid, i olika former och vid olika tillfällen. Till exempel har man arbetat med 

ett flertal elever under resurstider, lovskoletillfällen, eller på individuella studietider för att färdigställa 

uppgifter i ämnen där eleven varit kursvarnad eller legat efter. På liknande sätt har man även arbetet 

under extrainsatta studietillfällen som exempelvis 24 Hours, där tre hela skoldagar erbjudits för de elever 

som behövt arbeta ikapp med inlämningar. Provtillfällen som är förlängda för elever som kan behöva 

extra tid. Extra anpassningar i form av olika schema upplägg för specifika elever som behöver stöd utöver 

lektionstillfällena med resurspedagog. 

 

När en lärare eller någon annan får kännedom om att de extra anpassningarna inte varit tillräckliga för att 

eleven skulle nå kunskapskraven har anmälan om utredning av särskilt stöd gjorts till rektor. Elevhälsan 

har därefter tagit ställning till vem som ansvarar för vidare utredning av elevens behov. I det fall 

utredningen har resulterat i en bedömning att eleven är i behov av ett särskilt stöd har rektor beslutat att 

ett åtgärdsprogram ska upprättats och beslut delgivits elev och då eleven inte varit myndig även elevens 

vårdnadshavare. På åtgärdsprogrammen står det tydligt när uppföljning och utvärdering ska ske och vem 

som ansvarar. Uppföljningen, där fokus är att följa upp om åtgärderna genomförts och om arbetssätten är 

effektiva eller behöver justeras, dokumenteras i elevdokumentet. Utvärderingen, som är en mer 

systematisk analys och helhetsbedömning, dokumenteras i ett särskilt utvärderingsdokument.  

 



 

 

 

Skolan har sedan ett antal år haft ett särskilt fokus på att utveckla kunskaper och metoder för att öka 

närvaro. Det har framförallt handlat om att i tidigt skede kartlägga frånvarons orsaker för att sedan kunna 

ta adekvata beslut om insatser. Det yttersta målet är att alla elever ska nå en gymnasieexamen och på så 

sätt få en bra grund att stå på för vidare studier och arbete. Vi har konkretiserat och vidareutvecklat 

verktyg som ger oss en förståelse för orsakerna till frånvaron och som gör att vi kan utforma insatser efter 

behov. Vi har till exempel tagit fram egen mall för frånvarokartläggning och en samtalspalett som 

tydliggör mentorernas insatser kring individen. I år har närvaron ökat, däremot kan vi inte alltid se att det 

också innebär att elevers aktiva deltagande på lektionerna har ökat i samma utsträckning då mycket av 

undervisning har varit på distans med eleven i hemmet. De senaste två åren ställer vi en fråga till våra nya 

årskurs ettor om det har funnits perioder av skolfrånvaro i grundskolan. Om svaret är ja kan vi snabbare 

identifiera elever i riskzon för frånvaro eller skolavbrott och på så sätt rikta insatser rätt.  

 

Organisering av studie- och yrkesvägledning 

 

Studie-och yrkesvägledningens syfte i gymnasieskolan är att göra elever väl förberedda på framtida 

studier och arbetsliv genom självkännedom, kunskap om alternativ inom yrken och utbildningar, samt att 

kunna göra välgrundade val och revidera dessa utifrån behov. Under läsåret 20/21 har studie- och 

yrkesvägledartjänsten varit 50% av en heltidstjänst och innehållit studie- och yrkesvägledning ur både det 

individuella och generella perspektivet. Utifrån studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar leds 

arbetet av rektor, genom studie- och yrkesvägledaren i det individuella perspektivet och av alla på skolan i 

det generella perspektivet för att förbereda eleverna inför framtiden. 

 

Under september och oktober genomfördes kartläggningssamtal med elever i år 1. Syftet med att 

genomföra kartläggningssamtal med samtliga elever är dels att identifiera och tidigt kunna hjälpa de 

elever som känner att gymnasievalet inte blivit rätt, dels att elever som känner att gymnasievalet blivit 

rätt får definiera vilka faktorer som gör valet till ett rätt val. Insatsen har i år utvärderats i en pilotenkät 

där eleverna svarat på om samtalen varit hjälpsamma och i så fall på vilket sätt. Resultaten visar att 

eleverna tycker samtalen varit till hjälp, både utifrån stöd i vägar vidare vid felval, och för att det är 

positivt att ha en tidig kontakt med SYV och att få prata om sitt gymnasieval. 

 

Exempel på elevcitat i elevenkät för kartläggningssamtal med elever år 1:  

Jag fick berättat att jag trivs i skolan och tycker det är bra att dom frågar alla. 

Att jag fick mer förståelse för var SYV gör för mig här på gymnasiet. 

Det var bra med att jag fick uppenbarelser om framtiden. 

Jag kände mig trygg för att det finns någon som kan besvara mina frågor och hjälpa mig komma närmare mina 
mål/drömmar. 

  



 

 

 

Kartläggningssamtalens syfte utvärderas också mot antal studieavbrott under året. I början av 

höstterminen är rörligheten av elever som avgår och tillkommer större än under övriga skolåret och felval 

är den främsta orsaken. Skolavbrott förekommer under hela året och innefattar elever från alla läsår, men 

är markant störst vid terminsstart för elever i år 1. Elever som gör ett tidigt studieavbrott i år 1 gör det i de 

allra flesta fall med anledningen att eleven blivit antagen på ett högre rankat studieval. 22 elever har gjort 

studieavbrott under läsåret 20/21 vilket är en minskning med 28 elever mot föregående år. 10 av eleverna 

i år 1 som gjorde ett tidigt studieavbrott ersattes med reserver. Bland orsakerna för studieavbrott finns en 

tydlig trend utifrån årskurs där orsak för elever som avbryter under år 3 är ej studieförmåga/mående och 

för elever år 2 och 1 felval/skolbyte. Oavsett anledningen till studieavbrott är vägledningssamtalet en del 

av utskrivningsförfarandet där syftet är att eleven ska förstå sina drivkrafter som föranleder förändringen, 

få en tydlig bild av vägen framåt, kunna gå vidare med känslan av att känna hopp samt att ha sina 

möjligheter att fullfölja gymnasiestudierna längre fram. Ju senare i utbildningen en elev gör studieavbrott, 

desto viktigare är det att klargöra anledning för att se om det finns insatser som skulle gjorts tidigare.  

 

Under höstterminen förbereds elever i år 3 på vägar vidare efter gymnasiet på mentorstid. Elever får 

tidigt information om vägar vidare efter gymnasiestudierna till exempel ansökan till högre studier, 

högskoleprovet och arbetsmarknadskunskap för att vara väl förberedda på sina individuella 

framtidssamtal. Information på mentorstid i grupp är också tidsbesparande då fokus i de individuella 

samtalen mer kan utgå från den enskilda elevens tankar och frågor om val och drivkrafter.  

När undervisningen övergick till heldistans under vårterminen uppmanade mentorerna eleverna att boka 

in sig för vägledningssamtal och samtalen har genomförts både på plats på skolan och digitalt. Eleverna 

har under hela året haft möjlighet att ställa frågor på chatt, vilket också många har gjort. 

Framtidssamtalen har utvärderats i elevenkäter och visar att eleverna upplever samtalen positivt och som 

ett stöd i vägar vidare efter gymnasiestudierna. Alla samtal dokumenteras och analyseras utifrån vilka 

delar av vägledningen som nästa år ska utformas som gruppinformation. 

Exempel på elevcitat i elevenkät för framtidssamtal med elever år 3:  

Jag hittade en till utbildning jag vill söka och jag fick en bättre förståelse av hur systemet funkar när man väljer 

utbildning. 

Att jag fick förståelse över hur jag egentligen känner och tycker och vart jag står någonstans. 

Olika valmöjligheter och lite mer självsäkerhet inför valet 

Svaren från SYV var tydliga och hjälpsamma. Rak på sak och bra svar. 

Eleverna i år 2 och 3 har erbjudits information från Skövde högskola, Blekinge Tekniska högskola, NTI 

gymnasieingenjör, facklig information om att arbeta i spelbranschen från Unionen, Ädelfors folkhögskola 

& Indie Game Studio samt Försvarets information om militärtjänstgöring och utbildningsvägar inom 

Försvarshögskolan. Informationer om öppet hus, datum för ansökningar, tips på utbildningar inom 

branschinriktning utifrån skolans profil har publicerats på Schoolsoft och LBS Community samt 

informerats om på mentorstid.  

En viktig del av studie- och yrkesvägledningens syfte är att ge elever en tydlig koppling mellan studierna 

och framtida tillämpning av dessa kunskaper. Under året har flera lärare i sin aktionsforskning undersökt 

hur elever upplever meningsfullhet i studierna kopplat till framtida studie- och yrkesliv. Studiebesök och 

samarbeten med olika arbetsplatser har genomförts. Upplevelsen av framtidskopplingar i undervisningen 

undersöks i undervisningsutvärderingarna (UU) och årets resultat eleverna ger många exempel på både 

generella framtidskopplingar och kopplingar med tydligt fokus på framtida studier och arbete.  

 



 

 

 

Mentorernas arbete 

 

Under läsåret jobbade mentorerna med klasserna en gång i veckan i 40 minuter under mentorstiden. 

Fokuset på mentorstiden är att stärka klassgemenskapen och på så sätt även stärka individens trygghet i 

gruppen. Mycket av mentorstiderna att skett på distans under läsåret och genomfördes då i digital form. 

Mentorerna har under tiden för fjärrundervisning fortsatt att ha mentorstid en gång per vecka. Under 

höstterminen jobbade klasserna i helgrupp och fokus låg bland annat på studieteknik, att skapa eller 

uppdatera klasskontrakt samt stärka elevens kunskap om sin egen studiegång. För elever i årskurs 3 så 

förbereds de på framtiden utanför gymnasieskolan genom att vi har temat vuxenskola. Där får eleverna 

bland annat information om hur man skaffar bostad eller hur olika försäkringar fungerar.  Under 

mentorstiderna fick eleverna även ta del av information om skolan och diskuterade skolrelaterade 

problem och frågeställningar i helgrupp. Tiden användes även till att genomföra återkommande enkäter 

och liknande uppgifter som ligger utanför kursernas innehåll. Fjärrundervisning har bidragit till en annan 

typ av kommunikation digitalt både med enskilda elever och i grupp. 

 
“Lära känna”-samtal har under läsåret genomförts med samtliga ettor. Motsvarande har samtal med 

enskilda elever genomförts med samtliga årskurs 2 och 3 under läsåret i syfte att belysa elevens 

studiesituation. I mentorernas roll finns även uppgiften att fånga upp elever som har svårt att överblicka 

sin egen studiegång och erbjuda strukturstöd. Strukturstödet ser olika ut beroende på elevens behov. 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

 

När vi utvärderar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom elevhälsans uppdrag 

bedömer vi insatserna är utformade i enlighet med vårt uppdrag som skola och de behov våra elever har. 

Dels har vi fångat upp negativa effekter på kort och lång sikt av fjärrundervisningen, dels har vi riktat 

insatser som relaterade till att förbättra elevers hälsa och välmående och öka deras motivation på lång 

sikt. Vi har också riktat insatser mot de övergripande målen i arbetsplanen om att bidra med elevhälsans 

perspektiv till lärarnas arbete med att anpassa undervisningen efter elevers olika behov och 

förutsättningar.  

 

I utvärderingen av studie- och yrkesvägledningen ser vi att eleverna i hög utsträckning uppfattar att de får 

det stöd och den vägledning och information de behöver för att göra medvetna val om vägar vidare. På 

skolan kommer vi fortsätta det framgångsrika sättet att genomföra kartläggningssamtalen för elever år 1 

men i enkätform för att sedan ha samtal med de elever som känner osäkerhet inför att gymnasievalet 

blivit rätt. Vi kommer fortsätta att erbjuda alla elever i år 3 framtidssamtal och hoppas att samtalen går 

att genomföra på plats i skolan snarare än genom digitala möten nästa läsår. Utifrån analys av 

dokumentationen av framtidssamtalen kommer vi att utforma vilka informationsinsatser som kan göras 

på gruppnivå.  

 

Slutsatser  

 

Det som fungerar bra och som relaterar till organisatoriska förutsättningar är samarbetet vi har utarbetat 

mellan elevhälsan, mentorer, skolledning och resurspedagogers arbete. Det vi vill utveckla framåt är 

framför allt former för samverkan med lärarna för att synliggöra elevens behov och även följa upp de 

insatser som har planerats. Vi vill också fördjupa analysen av hur det går för våra elever med behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd för att identifiera framgångsrika arbetssätt i undervisningen. 

 



 

 

 

I det generella perspektivet av studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar vill vi fortsätta att 

betona vikten av framtidskopplingar i undervisningen och lyfta fram att elevers medvetenhet om sina 

drivkrafter är en färdighet som utvecklas över tid genom självkännedom. Ett forum för det arbetet är bland 

annat programlagen och det arbetet där som relaterar till identitetsskapande och meningsfullhet i 

utbildningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 

När vi slutligen sammanfattar läsåret och riktar fokus framåt gör vi det stärkta i tron på att vi har en stabil 

skolorganisation med den struktur vi behöver i drifts- och utvecklingsfrågor och med den 

handlingsberedskap som krävs för att hantera dilemman i vardagen. Det finns en positiv lärandekultur i 

kollegiet och en samsyn kring mål och visioner som sätter elevens lärande i centrum för våra beslut och 

prioriteringar.  

 

Lärares vetenskapliga arbetssätt i undervisningspraktiken ger oss väl ett underbyggt underlag i olika 

skeenden av vårt utvecklingsarbete. Samtidigt som mycket pekar på att vi har lyckats väl i våra processer 

har året inneburit stora påfrestningar. Att kompensera för elevers olika förutsättningar samtidigt som 

eleverna inte får komma till skolan skapar en känsla av otillräcklighet. Att se eleverna ändå klara av den 

här perioden så bra som de gjorde gav mycket tillbaka till alla oss som arbetar på skolan.   

 

Läsåret 20/21 avslutades med 100 % av eleverna på plats vilket kändes hoppfullt inför sommaruppehållet 

och det fortsatta arbetet nästa läsår. När läsåret 21/22 startar kommer vi att utgå från att skolan är 

öppen för alla och att restriktionerna lättar i samhället i stort. 

 

En av årets lärdomar är ändå att det finns många likheter mellan närundervisning och fjärrundervisning. 

Varierade lektionsupplägg, tydliga instruktioner för uppgifter och anpassningar efter elevers olika 

förutsättningar och behov fortsätter att vara föremål för vårt förbättringsarbete. Efter årets 

sammanställning av lärares utsagor kring exempel på anpassningar i klassrummet har vi fått syn på vad 

relationsskapande och meningsskapande pedagogik innebär i praktiken. Att analysen av arbetet med 

extra anpassningar också visade att det finns en god spridning av betyg och att elever med särskilda 

behov har goda förutsättningar till ett positivt lärande med god måluppfyllelse är ett kvitto på allt det 

goda arbete som görs på skolan. Meningsfullhet och delaktighet och vårt utforskande av arbetssätt som 

bidrar till varierad undervisning utifrån elevers olika förutsättningar är därför riktningen för vårt 

förbättringsarbete även nästa läsår. Förhoppningsvis underlättas arbetet av att återigen kunna erbjuda 

den gemenskap och de sociala värden som underlättas av närundervisning; med elever och personal på 

plats, precis som det ska vara.   

 

  



 

 

 

8. Resultatbilaga 

• Andel med examen 

 

 
 

 
 

• Genomsnittlig betygspoäng, GBP 
 

 
 

 
 

• Betygsfördelning, samtliga elever 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

• Demokrati- och värdegrundsarbete 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Undervisning 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

• Övriga bilagor 
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