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1. Ledare – rektor har ordet 

 
Läsårets har präglats av, förstås, alla effekter av Coronapandemin. Vid höstterminens start 
trodde vi alla att situationen var på väg att bli under kontroll då smittspridningen hade minskat i 
samhället under sommaren, men ack vad vi bedrog oss. Läsåret har därefter präglats av total 
nedstängning under december - januari och därefter partiell nedstängning där vi till största 
delen haft en årskurs inne i taget. Språkintroduktion har varit på plats under varje vecka from 
februari, förutom vid två veckor då vi haft elever med konstaterad Covid-19 i klassen.  
 
Vi har också försökt identifiera vilka elever som av olika skäl behöver vara på plats även om 
deras klasskamrater är på distans, och erbjudit dem att vara här. Det har medfört att lärarna 
nästan alltid har behövt vara på plats för att bedriva det vi kallar för hybridundervisning, dvs att 
klassen är på distans samtidigt som några elever sitter med i klassrummet för att få extra stöd 
och hjälp. Det har varit en utmaning som jag är mäkta stolt över att våra lärare har klarat med 
den äran och ett upplägg som många elever verkligen har uppskattat. Verksamheten har 
präglats av snabba omställningar eftersom såväl nationella som regionala riktlinjer oftast har 
kommit med väldigt kort varsel.  
 
Om jag tittar på läsåret i stort så har eleverna haft 50/50 mellan när- och distansundervisning, 
vilket för en del resulterat i svårigheter att hinna med kurserna på utsatt tid och medfört att 
vissa kurser har fått förlängas efter ordinarie läsårsslut. Väldigt många planer på att reparera 
underkända betyg sedan tidigare under detta läsår gick också i stöpet. Det medförde att vi satte 
in extra resurser i form av både påsk- och sommarskola för att hjälpa elever att klara sina kurser. 
På den senare hade vi fem VFU-studenter/lärarkandidater som ansvariga under elva dagar. 
Resultaten från den extra insatsen kommenterar jag på annan plats i rapporten, men generellt 
sett så lyckades eleverna bäst i matematik.  
 
Till det roligare hör definitivt att våra lokaler har genomgått en stor uppfräschning med 
avseende både ljus/ljud/ombyggnationer/möblemang. Nu har vi äntligen skapat ett mer 
genomtänkt koncept där vi prioriterat studieytor för eleverna och fått till en mer trivsam miljö. 
Allt ger större förutsättningar för elevkontakter som leder till ökad studiero och i förlängningen 
till en ökad måluppfyllelse. En positiv spiral helt enkelt. 
 
Som vanligt känns det som att all personal på skolan tar ett extra handtag och hjälps åt för att 
lösa de problem som uppstår, oavsett pandemi eller inte. Det känns verkligen som om vårt 
motto skulle kunna vara något i stil med ”Tillsammans gör vi skillnad” men det är säkert 
upptaget av någon annan organisation, får väl googla på det... 
 
Vi kan också notera att ”när krutröken lagt sig” och resultaten sammanställts, så har - enligt den 
officiella statistiken -  över 90% av våra elever klarat sin gymnasieexamen jämfört med knappt 
80% förgående läsår. Vilken prestation av alla involverade i dessa märkliga tider. Man kan inte bli 
annat än imponerad över den elevkullens arbetsinsats. 
 
Det har helt enkelt varit ett annorlunda år, som vi lärt oss mycket under, men jag längtar tillbaks 
till ”normaltillståndet” där lektioner, öppna hus och andra trevliga sammankomster kan ske IRL. 
 
 
Tack för i år! / Roy Jörgensen, rektor Mediegymnasiet by LBS. 

  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för Mediegymnasiet by LBS 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. 
 
Mediegymnasiet by LBS 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 Mediegymnasiet by LBS bedrivs, förutom estetiska programmet-estetik och media, även 
utbildning inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap 
respektive medier, information och kommunikation. Skolan har även en klass inom 
introduktionsprogrammet-språkintroduktion. 

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 Mediegymnasiet by LBS  
Elever 

 
● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Estetik och media 59 55 86 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 21* 48 56 

Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och 
kommunikation 

8* 14 6 

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion 15 10 2 

*Kommentar: Elever på SA valde inriktning inför år 2 i jan år 1. 
 

● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 
 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) elever med 
eftergymnasialt 
utbildade föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 59 41 55* 26* 

               *Statistik från den 15 oktober läsåret 20/21, hämtat från Skolverket 2021-08-13 

 
Personal 

Lärarkompetens: 92% av lärarna har lärarlegitimation 
EHT-kompetens: 100% skolsköterska, 100% specialpedagog samt 80% kurator. Samtliga har 
adekvat utbildning.  
SYV-kompetens: 30% studie-och yrkesvägledare, kompetens köps in av AcadeMedia centralt. 
Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå, kompetens köps in av AcadeMedia centralt. 

 
Lokaler  

 
Lokalerna har under 20/21 genomgått renoveringar kopplat till belysning, ventilation, 
luftkylning, studieytor, eleventré samt nytt möblemang i de uppehållsytorna. Vi har skapat 
en mer enhetlig miljö för eleverna där vi fokuserar mer på studier än att relaxa. 
 
Under läsåret 20/21 hyrde vi ut två salar till NTI Kronhus, men p.g.a. av pandemin och 
restriktioner som följde så valde de att inte utnyttja lokalerna från och med november 2020 
och framåt. Det gav oss lite mer luft i systemet när vi senare skulle erbjuda klasser med 
närundervisning två salar per klass.  

 
Organisation och arbetsformer   

Skolans personal består av, förutom ovan nämnda EHT, av 29 lärare. Två av dem var helt 
föräldralediga under läsåret vilket innebar att 27 aktiva lärare tjänstgjorde (motsvarande ca 
22,5 heltidstjänster). Skolledningen består av en rektor samt två biträdande rektorer 
(motsvarande ca 2,6 heltidstjänster). 



 
 
 

Skolan hade under året fyra förstelärare, som alla hade lite olika uppdrag, men alla ingick 
tillsammans med skolledningen i skolans ledningsgrupp. Uppdragen blev till viss del 
förändrade p.g.a. pandemin. Eftersom skolan är relativt liten och består endast av två 
nationella program och språkintroduktion så jobbar många lärare på minst två program. 
Detta har gjort arbetslagstanken lite otydlig och det planerar vi att utveckla kommande 
läsår. En tanke som vi just nu funderar kring är om vi ska dela in personalen i olika grupper 
under läsåret efter behov just då, istället för i permanenta programarbetslag. Diskussion 
pågår i ledningsgruppen. Kollegial samverkan mellan personalen är annars något som präglar 
vår skola och man ställer upp för varandra vid behov. 

 
  



 
 
 

 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en 
gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 
Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 

 
 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på 
vilket sätt huvudmannen och skolledningen 
organiserar och skapar förutsättningar för 
utbildningens och undervisningens 
genomförande, dels om andra förutsättningar 
i form av t.ex. sammansättning av personal 
och elever. 

 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt 
och kvaliteten i det vi gör.  

 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 
vilken utsträckning vi når de nationella målen. 

 

Våra framgångsfaktorer: 

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

 
Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 
medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat 
och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 
Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till 
att verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär 
av varandra. 

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 
studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som 
jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 
det leder för eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt 
som är rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare 
studier och arbetslivet. 

 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att 
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 
två Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild 
av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam 
Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I 
november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de 
elever som riskerar att inte nå målen.  

 
Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet 
som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och 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. 

 
 

 



 
 
 

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete  

Resultaten från årets gemensamma utvärderingar diskuteras på skolan i samband med att 
resultaten presenteras. I år har även Skolinspektionens enkät till huvudmannen genomförts. 
Den har gett oss ytterligare ett underlag att arbeta med inför framtiden. Analyserna har ofta 
skett inom elevhälsan och för lärarna arbetsrumsvis och dokumenterats i vår gemensamma 
Google Drive. All personal kan alltså ta del av varandras synpunkter.  Resultaten av 
analyserna diskuteras i ledningsgruppen (skolledning och förstelärare) inför framtida arbete, 
både på kort och längre sikt.  

 
Eleverna får återkoppling på klassens/skolans resultat. Däremot är vi sämre på att 
systematiskt fånga upp elevernas reflektioner på resultatgenomgångarna. Till viss del kan 
detta skyllas på pandemin, men här har vi ett förbättringsarbete att genomföra.  Elevernas 
individuella synpunkter tas dock tillvara på när de anonymt får svara frågor kring 
likabehandlings- och värdegrundskartläggningen i oktober samt undervisnings-
utvärderingarna i oktober/mars. I de senare får elever ge sina personliga omdömen om hur 
lärarnas undervisning genomförts enligt tio olika parametrar. Arbetet med betygsprognoser 
har i år haltat eftersom frågan om på vilken detaljnivå man ska prognosticera har orsakat en 
del diskussion. Vi behöver även bli bättre på framförhållning och analys för att ta nästa steg i 
samverkan med lärarna.  

 
I år genomfördes inga nationella prov p.g.a. pandemin. Vi genomförde däremot 
gemensamma prov i engelska 5 och 6 som täckte delar av de nationella proven. 

 

 



 
 
 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

 
Vi har haft två fokusområden i vår arbetsplan från föregående år. Minst 75% av eleverna ska 
uppleva god studiero på skolan och minst 90% av alla elever ska uppnå gymnasieexamen. 
Orsakerna till detta är att vi har legat lägre än övriga LBS skolor inom dessa parametrar samt 
vår hypotes att lägre grad av studiero medför klar risk för lägre examensgrad. 
Utgångspunkten när målen sattes var att eleverna skulle vara på plats under läsåret. 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen  
 
 

 
 
Enligt den officiella statistiken så ökade den genomsnittliga examensgraden på skolan från 
79% till 93%. På ES var ökningen 3 procentenheter, från 88% till 91%, medan på SA var 
ökningen 27 procentenheter, från 70% till 97%.  

 

 
 
 

För flickor på skolan ökade examensgraden från 88% till 92% och för pojkar från 61% till 
97%.  
 
Räknar man med de elever som hade reducerat program eller något streck i betyget, sjönk 
examensgraden överlag från 93% till 88%. På ES sjönk den från 91% till 82% och på SA från 
97% till 95%.  

 
Det är ett glädjande resultat som gör att vår målsättning om minst 90% som skulle klara 
gymnasieexamen nästan uppnåddes (88%). Detta utifrån att alla elever ska räknas, oavsett 
reducerat program/streck eller inte. På SA uppnåddes dock målsättningen även inkl. 
mörkertalet med 95%. Något som även påverkar utfallet är att fem elever på skolan (tre SA 
och två ES) har blivit beviljade ett fjärde år. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

● GBP avgångsbetyg  
 

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) ökade totalt från 14,0 till 14,6 på skolan. På ES 
ökade den från 14,8 till 15,0 och på SA från 13,2 till 14,1. 

 

 
 
För flickor ökade GBP från 14,7 till 14,9 och för pojkar från 12,4 till 13,9, vilket också är ett 
glädjande resultat även om ökningen inte var lika dramatisk som för andelen elever med 
gymnasieexamen. Den största positiva förändringen är även här för pojkar. 

 
● Betygsfördelning samtliga elever  

 

 
 
Betygsfördelningen för avgångseleverna mellan 19/20 och 20/21 har marginellt rört sig 
uppåt i betygsskalan på skolnivå. Det är något större andel som uppnår betygen A och B 
jämfört med föregående läsår, 15% respektive 17% jämfört med 14% respektive 15%, samt 
att det är färre underkända betyg (F) satta, 10% jämfört med 13% föregående läsår. Det är 
positiva förändringar på både ES och SA, medan däremot andelen F på IM har fördubblats 
under samma period, från 14% till 28%. 

 



 
 
 

 
 
Betygsförändringarna är positiva även utifrån könsaspekten men fortfarande har flickor mer 
än dubbelt så hög andel A som pojkar, i år 20% jämfört med 9%, föregående år 17% jämfört 
med 8%. 

 

 
 

 
Där ser vi oroande tecken för samtliga redovisade kurser för elever i år 1 under 20/21: 
● Engelska 5: Andelen F ökade från 6% till 14% 
● Matematik 1b: Andelen F ökade från 15% till 23% 
● Svenska 1: Andelen F ökade från 11% till 16% 
● Svenska som andraspråk 1: Andelen F ökade från 0% till 11%, även om det bara rör sig 

om en av nio elever. 

 
För elever i år 2 ser vi inte alls samma negativa tendens: 
● Engelska 6: Andelen F minskade från 11% till 8% 
● Matematik 2b (obligatorisk på SA samt individuellt val på ES): Andelen F minskade från 

28% till 22% (Ingen ”måstekurs” för gymnasieexamen) 
● Svenska 2: Andelen F minskade från 24% till 9%. 

 
För elever i år 3 så blev resultaten också positiva: 
● Engelska 7: Andelen F minskade från 24% till 10% (Individuellt val) 
● Matematik 3b: Andelen F minskade från 45% till 12% (Individuellt val) 
● Svenska 3: Andelen F minskade från 17% till 6%. 
● Gymnasiearbetet: Andelen F minskade från 11% till 3%. 

 
 
● Resultat nationella prov 

Inga nationella prov genomfördes 20/21 

IM-elever  

● Andel elever med gymnasieintyg 
19 av 27 elever fick gymnasieintyg på IM- språkintroduktion, d.v.s. 70%. 

 



 
 
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Nedan ser ni resultatet från årets likabehandling - och värdegrundsundersökning samt från 
elevenkäten. Det vi främst vill lyfta fram är: 
 

● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra 
sätt, enligt LoV-enkäten (ja/nej alternativ) 
 

 
 
Enligt Likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV) som genomfördes under 
höstterminen så ansåg 91% av våra elever att de behandlades väl av andra elever på skolan, 
en uppgång från 87% året innan, en positiv förändring som visar att vi är på rätt väg i vårt 
trygghetsskapande arbete. Den största positiva förändringen avser elever i år 3, där 
resultatet har gått från 80% till 92%. Vi kan nu inte se några signifikanta skillnader i 
resultatet beroende på vilket år eleverna går eller kön de uppgett. 

 
● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

 
Har undersökt i två olika enkäter, LoV i september och i den koncerngemensamma 
elevenkäten i januari. I LoV svarade 95% ja (se ovan) och i elevenkäten svarade 90% 
alternativ 7-10 på en tiogradig skala. (se nedan) 
 

 



 
 
 

 
 

Enligt LoV så ansåg 95% att de kände sig trygga på skolan, en ökning med en procentenhet 
från året innan. Inte heller här kan vi se några signifikanta skillnader i resultatet jämfört med 
föregående år kopplat till årskurs eller kön, förutom i gruppen som inte vill ange kön. Där 
uppger enbart 78% att de känner sig trygga i skolan. På programnivå sticker IM ut med en 
andel om 79%. 
 

 
  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

 

Undervisning 

Distansundervisningens organisering 
 
Arbetsåret har präglats av ständiga förändringar vad gäller när-/distansundervisning. 
Arbetsåret började med att alla var på plats som följdes av total nedstängning före och efter 
jullovet. I princip var skolan stängd i december och januari, undantag gjordes för elever som 
hade särskilda behov (av olika anledningar) samt våra elever inom IM (språkintroduktion). 
Några veckor in på vårterminen så övergick vi till delvis distansundervisning där vi tog in en 
årskurs i taget, vilket innebar att vi kunde glesa ut eleverna på skolan. Vi anvisade särskilda 
hemklassrum för eleverna så att de inte behövde röra sig mellan olika klassrum. Varje klass 
hade tillgång till två salar. Efter påsklovet i april förändrade vi strukturen så att elever i år 3 
fick vara här mer än övriga elever. Under maj månad lät vi två årskurser vara på plats 
samtidigt. 

 
Vi hade också några lokala utbrott i olika klasser. Då valde vi att skicka hem alla elever i 
klassen under en vecka samtidigt som vi uppmanade dem att göra ett pcr-test. Även 
personal som kände symtom, eller var oroliga för att ha blivit smittade, tog pcr-test och 
arbetade, om de var tillräckligt pigga, hemifrån.  

 
Kunskapsresultaten: 

 
Vi har under årets speciella omständigheter i slutet av vårterminen fokuserat mest på 
eleverna i år 3 för att de ska kunna uppnå gymnasieexamen och kunna få en bättre start på 
sitt framtida liv. Det innebar bl.a. att treorna var inne lite oftare än övriga elever på 
nationella program under distansundervisningsperioden, som hos oss pågick ända fram till 
slutet av läsåret. Enligt tillfälliga bestämmelser och förordningar fick också gymnasieskolor i 
hela landet möjlighet att bedriva undervisning i högre utsträckning på andra dagar och tider 
än normalt, vilket vi utnyttjat i form av exempelvis lovskola. I några ämnen hade vi dessutom 
svårt att få till tillräckligt med undervisningstimmar under året p.g.a. lärare eller elever som 
varit sjuka i Covid-19 under längre tid. Mot slutet av vårterminen gjordes därför en 
kraftansträngning för att de elever som drabbats av detta skulle få sin garanterade 
undervisningstid tillgodosedd i form av extrainsatta undervisningstimmar. Det resulterade i 
att ytterligare tio elever uppnådde gymnasieexamen, och vi slutade med en examensgrad 
på, för vår del, rekordhöga 93%. Glädjen när elever uppnådde kraven för examen efter ett år 
av både när- och distansundervisning gick inte heller att ta miste på, en kämpainsats från 
många parter helt enkelt. Jag beskriver längre ner vilka ytterligare framgångsfaktorer som 
kan ha bidragit till det positiva utfallet. Baksidan av myntet är då att resultaten visar att 
elever i åk 1 presterat sämre än föregående års elever i åk 1 i samtliga behörighetsgivande 
kurser, med mellan 14% till 23% som har underkänt betyg i engelska/svenska/matematik.  

 
Vi kan också notera att elevunderlaget skiljer sig åt mellan år 3 och år 1. Vi hade väldigt högt 
söktryck just för den årskull som just tog studenten, och det var kö in på framförallt 
samhällsvetenskapsprogrammet. Kö betyder högre meritvärden och större sannolikhet för 
att kunna tillgodogöra sig gymnasiestudierna. Eleverna i år 2 och 3 var också bättre 
förberedda på distansundervisningen då de redan förra läsåret prövat på denna 
undervisningsform. Vi ser också att vi i år 1 fått in en grupp elever med tidigare 
skolproblematisk frånvaro. För dessa elever har distansundervisningen rent allmänt varit en 
smärre katastrof, vilket gjort att vi under våren haft minst sex elever som valt att hoppa av 



 
 
 

och börja om år 1, antingen hos oss eller på annan skola. Detta är osedvanligt många och 
förklaras av dåligt mående där pandemin verkligen inte hjälpt till. 

 
Vårt fokus nästa läsår måste vara att hjälpa och stödja eleverna att kunna klara studierna 
trots kunskapstappet som uppstått under pandemin. Vi har resurstid varje vecka som 
mentorer och elever tillsammans behöver planera att använda klokt. I både engelska och 
matematik har vi dessutom ytterligare stöd varje vecka. I engelska ger vår specialpedagog, 
tillika legitimerad lärare i engelska, stöd på gruppnivå i både engelska 5 och 6 och i 
matematik ger en av våra matematiklärare stöd under ett pass kallat "bonusmatematik".  

 
Några framgångsfaktorer som vi identifierat: 

 
Vårt uppföljningsarbete: 
Vi har under året jobbar hårt med mentorsuppdraget samt med att förtydliga informationen 
som förmedlas på skolans klasskonferenser, där vi förutom dialog kring enskilda elever också 
har satt fokus på klassen som grupp. Att mentorsuppdraget har blivit tydligare har inneburit 
att vi har fått möjlighet att fånga upp eleverna tidigare och vid behov kopplat elevhälsans 
olika resurser. 

 
Varje vecka har vi parallella klasskonferenser för en klass i taget där undervisande lärare, 
elevhälsa och skolledning deltar. Förarbetet för konferenserna har vi förtydligat enligt en 
plan som innebär att mentor lägger ut ett dokument på driven i god tid innan mötet. Detta 
dokument fylls i av undervisande lärare och specialpedagog innan mötet. Synpunkter sker 
där på både individ- och gruppnivå. Under klasskonferensen handlar den första delen om att 
dela med sig av undervisningsstrategier som fungerar bra för just denna grupp, för att 
senare övergå i en inventering av olika elevers situation där vi även fokuserar på vinnande 
undervisningsstrategier på individnivå. 

 
Sedan i början av vårterminen har vi ytterligare prövat att koppla ihop mentors- och 
elevhälsoarbetet. En vecka efter en klasskonferens så deltar mentorerna, vars klass vi haft 
klasskonferens för, på skolans elevhälsoteamsmöte. Där följer vi upp beslutade åtgärder, 
både på individ- och gruppnivå, från klasskonferensen samt ser över ansvarsfördelningen 
och vägen framåt. Mitt i vårterminen genomförde vi en förändring för klasskonferenserna i 
år 3, där vi lade all fokus på att försöka finna lösningar för att varje enskild elev med målet 
gymnasieexamen och lämnade grupperspektivet helt. 

 
Vi tror alltså att en del av vårt goda resultat för avgångseleverna beror på våra kontinuerliga 
och bättre strukturerade klasskonferenser och uppföljningar. En annan anledning till ökad 
examensgrad för samhällsprogrammets år 3 var att lärarna hade fyra förmiddagar med extra 
resurstid för de elever som inte klarar kurser som var avgörande för att få ett fullständigt 
betyg och en gymnasieexamen.  

 
Vi har under året också fokuserat extra på att eleverna ska förstå och förmås att göra klart 
sina gymnasiearbeten, där kraven på formellt skrivande tidigare varit ett problem på 
samhällsprogrammet. Här ser vi glädjande nog att andelen F på skolan minskat från 11% till 
3%. 

 
Vi har under året infört resurstid, d.v.s. alla elever har under en timme på tisdag morgon 
varje vecka kunnat träffa och få hjälp av vem som helst av alla skolans lärare.  

 



 
 
 

Ett axplock av positiva resultat: 
Matematik 3b har gått från 45 % till 12 % F, en enorm skillnad med 33 procentenheters 
förbättring. Detta kan förklaras med att färre elever, och elever med bättre förutsättningar i 
matematik, valt kursen.  

 
Andelen F i svenska 3 har gått från 17% till 6% och svenska 2 från 24% till 9%. I svenska har vi 
haft en förstelärare som haft extra ansvar för prövningar och att stötta kollegorna utifrån 
den höga andelen F föregående läsår. 

 
Pandemieffekter: 

 
Flera lärare beskriver i sina utvärderingar att arbetsåret har varit extra utmanande, 
framförallt utifrån att förutsättningar och planeringar har behövt ändras med ytterst kort 
varsel. Man ser också att eleverna sannolikt inte fått med sig lika mycket kunskap från de 
olika kurserna som normalt och att undervisa vissa elever på plats samtidigt som andra är 
uppkopplade på Meet har begränsat undervisningskvalitén. 

 
En annan utmaning under året har varit att lärare, elever (och anhöriga) i hög grad drabbats 
av pandemirelaterad sjuklighet, som påverkat studiesituationen och lett till utebliven 
undervisningstid. Det här har i sin tur lett till att pedagogerna ansträngt sig än mer att vara 
flexibla för att snabbt ställa om i sin kursplanering och kunna differentiera. Ett antal elever 
har p.g.a. pandemin fått slutföra kurser mot slutet av vårterminen, antingen genom 
handledning eller direkt genom extrainsatta timmar i de ämnen som drabbats av utebliven 
undervisningstid.  

 
Förutom det som tidigare är beskrivet är sannolikheten stor att eleverna till hösten behöver 
skolas in på nytt. Elever som ska börja i år 2 har ju haft ca hälften av sin undervisning på 
distans under sitt första år, vilket innebär att eleverna inte riktigt lärt känna varandra. Vi ser 
att arbetet för att få ihop de olika klassernas gruppdynamik är ett viktigt område att tänka 
till kring i samband med skolstarten.  

 
Vi kan också konstatera att risken finns att elever kommer att stanna hemma i större 
utsträckning än normalt p.g.a. oro för att bli smittade. Det innebär att vi behöver fundera på 
hur vi ska hantera detta. Till att börja med är planen att inte erbjuda hybridundervisning, dvs 
undervisning på plats men några uppkopplade hemifrån på distans. Det är närundervisning 
som gäller. Vi får väl se hur fas fyra i smittspridning slår samtidigt som vaccinationerna för 
gymnasieungdomar tar fart. Vi hoppas på att kunna vaccinera här på skolan så att alla elever 
kommer att få möjlighet att vaccineras så smidigt som möjligt. 

 
Studie- och yrkesvägledningen har även den fått anpassa sina insatser under pandemiåret 
där många samtal har skett via Meet med elever och vårdnadshavare. Det har även 
förekommit två större informationstillfällen över Meet i storgrupp under läsåret. Överlag har 
detta sätt att bedriva vägledning fungerat förvånansvärt bra och en positiv aspekt av det 
hela är att vi har kunnat nå en kategori elever som annars kan ha svårt med möten på plats.  
Digital vägledning kan fungera som ett komplement till den fysiska och bidrar med en större 
flexibilitet som alla kan ha glädje av. Dock är mötet med elever och kontakt i klass och på 
skolan viktig för trygghet och kontinuitet och de delarna har blivit lidande under läsåret. 

 

 

 



 
 
 

Undervisningens kvalitet 
 
Skolinspektionens elev- och personalenkät görs i hälften i alla Sveriges skolor varje år, vilket 
gör att det jämförande underlaget att dra slutsatser kring är stort. Alla elever i år 2 samt all 
pedagogisk personal hade möjlighet att svara på ett antal påståenden. Urvalet är så stort att 
jag väljer att utgå från bedömningen av vår undervisningskvalitet. 

 
Vi har som vanligt hög svarsfrekvens trots att undersökningen gjordes när eleverna var på 
distans i februari – mars, 81% av eleverna i år 2 jämfört med 77% i riket. För personalen var 
det 93%, 73% i riket. När det gäller elevresultat så kan vi konstatera att skolans resultat 
ligger i mittfåran, d.v.s. mellan 25:e och 75:e percentilen, i samtliga 14 frågeområden 
förutom två.  
 
I frågeområdet "Tillit till elevernas förmåga" ligger vi kring 10:e percentilen, mest beroende 
på att eleverna på Mediegymnasiet har lägre resultat på "Mina lärare förväntar sig att jag 
ska göra mitt bästa", 7,4 jämfört med 8,2 i riket (av 10). 

 
Det lägsta frågeområdesvärdet är inom "stimulans", 5,6 (riket 5,8). Stimulans innefattar de 
tre områdena: "skolarbetet är intressant/roligt/stimulerar mig att lära mig mer. Enbart 7% 
håller helt och hållet med om att skolarbetet är intressant och 11% att det stimulerar dem 
att lära sig mer. Det behöver vi förbättra framgent. 

 
Däremot ligger vi i frågeområdet "Elevhälsa" strax över 75:e percentilen. 

 
Vi ser också att vi har en positiv förändring jämfört med senaste enkäten, 2019, i alla 14 
frågeområden utom två. Den största positiva förändringen har skett inom området 
"studiero", där resultatet ökat från 4,6 till 6,6. Sannolikt beror denna förbättring på att vi har 
fokuserat mer på begreppet och att vi jobbat med att förbättra lokalernas utformning. 
Denna ökning till trots så innebär det att vi nu ligger på riksgenomsnittet.  

 
Pojkar är generellt något mer nöjda än flickor i enkäten, men skillnaden är i inget fall större 
än 0,5 enheter, så det är inget som markant sticker ut. 
 
När det gäller sammanställningen av resultaten från lärarna så visar det också en positiv 
trend. Lärarna ger skolan bättre omdöme än riket i 16 av de 19 olika områdena och enbart 
lägre i ett område, "stimulans och utmaningar", där skattningen är strax över den 25:e 
percentilen. Genom att personalen ser att vi satsar på skolans utformning, både lokal- och 
programutvecklingsmässigt, så blir man generellt mer positivt inställd till skolans verksamhet 
överlag, det är jag övertygad om.  

 
I områdena ”Grundläggande värde i undervisningen” respektive ”Elevhälsa” är skattningen 
högre än den 90:e percentilen och i ”Argumentation och kritiskt tänkande” respektive 
”Förhindra kränkningar” ligger värdet på den 90:e percentilen.  

 
Förändringar jämfört med föregående enkät VT2019:  
Av de 19 områdena så var värdet lägre i tre av dem, lika i två och högre i 14, dvs överlag en 
positiv trend. Den absolut största förbättringen låg inom ”Rutiner” där skedde en ökning 
från index 6,5 till 7,9. Noterbart: Det högsta värdet 9,4 är inom området ”Elevhälsa”, tätt 
följt av ”Förhindra kränkningar” på 9,3. 

 



 
 
 

Lärarnas reflektioner kring enkätresultaten kan sammanfattas med följande citat från 
lärarnas olika gruppdiskussioner: 

 
”Fortsatt bra relationer mellan lärare och elever. Gemensamma aktiviteter.” 

 
"Grunden till allt vi gör är att ha en trygg miljö, det måste vi fortsätta med 
möjligheter att se elever och skapa goda relationer måste vi utnyttja." 

 
”Eleverna verkar inte veta vad som ska göras eller hur saker ska uppnås i 
tillräcklig utsträckning. Detta påverkar såklart stimulans, uppfattning av 
mening med uppgifter och i sig kanske hela skolarbetet. Vi behöver bli 
tydligare med hur eleverna ska genomföra och klara av det som de ska lära sig. 
Hur ska eleverna lära sig det som ska läras helt enkelt? Iakttagbart lärande...” 

 
”Vi har en utmaning i att fortsätta utveckla studiemiljön när vi återgår till fler 
elever i skolans lokaler. Samt att lyckas förmedla att när distansen är över, då 
är distansen över. Det ska inte vara valbart att komma till skolan.” 

 
”Både vi och eleverna är nöjda med elevhälsans arbete vilket understryker hur 
bra de är!” 

 
Kollegialt lärande: 

 
Alla möten med mer än åtta personer har sedan ett drygt halvår skett på distans. Det  
kollegiala lärandet har under senare delen av våren fokuserat på antingen begreppet 
"nudging" (knuffa) som handlar om att hur kan man hitta sätt att knuffa människor till ett 
önskvärt beteende eller begreppet "iakttagbart lärande" som handlar om hur man försöker 
omformulera abstrakta begrepp inom ex betygskriterier till begripligt språk för våra elever. 
De olika områdena har letts av våra förstelärare. Vi kommer att arbeta vidare med 
begreppen under 21/22, i någon form. 

 
Slutsatser och arbete framåt  

 
Analysen visar att vi är på rätt väg inom många områden, både resultatkvalitén i form av 
betyg och examensgrad samt Skolinspektionens enkät och AcadeMedias olika enkäter visar 
på positiva förändringar inom många områden. Högre grad av måluppfyllelse, bättre upplevd 
studiero/trivsel/trygghet, högre rekommendationsgrad och liknande gör att vi har goda 
förutsättningar inför framtiden. Vi har också i år gjort en satsning på nytt möblemang mm, 
vilket gjort att våra lokaler nu ger ett helt annat intryck än tidigare. Vi kommer att vara cirka 
70 elever färre 21/22 än 20/21 vilket är bra ur arbetsmiljösynpunkt och ger ännu bättre 
förutsättningar för ökad studiero på plats. 

 
Framgångsfaktorer är bl.a. de goda relationerna mellan elever och personal, omvittnat i 
många olika sammanhang, våra lärares allmänt flexibla hållning till elevernas behov av olika 
redovisningsformer samt vår väl utbyggda elevhälsa.  

 
Nästa läsår kommer vi att arbeta mer med en genomtänkt syv-plan, där syv kommer att vara 
mer synlig på såväl program- som klassnivå. Eleverna behöver bli mer medvetna 
konsumenter kring sin egen nuvarande och framtida utbildning, det livslånga lärandet, 
målforumlering och att göra aktiva val och det ska vi hjälpa dem med. Vi kommer att göra en 



 
 
 

del insatser digitala vilket gör att eleverna och deras vårdnadshavare samtidigt kan få 
information. 

 
Vi kommer också att arbeta mer strukturerat på gruppnivå kring det specialpedagogiska 
stödet, nu när vår specialpedagog börjar bli varm i kläderna. 

 
Vi har tydliggjort våra försteläraruppdrag i samband med ansökningsförfarandet. Under 
21/22 kommer de tre uppdragen i huvudsak att bestå av: 

 
1. Digital kompetensutveckling och digitala rutiner 
2. Utveckla Mediegymnasiet 2.0 
3.  Fokus ökad måluppfyllelse genom kollegialt lärande/lektionsdesign mm. 

 
Förstelärarna ska tillsammans med skolledningen forma uppdragens innehåll. Arbetet sker 
därefter under lite olika former, men vi har lagt en timmas extra mötestid i veckan för 
samtlig personal där vi tillsammans under läsåret, under förstelärarnas ledning, ytterligare 
kan utveckla vårt gemensamma arbete. 

 
En övergripande målsättning från AcadeMedia i färdplan 2023 är att skolorna ska arbeta mer 
projektinriktat. Det måste vi ta fasta på och vi har gjort om poängplanerna inom 
samhällsvetenskapsprogrammet för att elever ska få arbeta mer praktiskt, man ska märka 
att man har kommit till ett mediegymnasium oavsett vilket program man går. Därför har vi 
lagt in kursen Medieproduktion 1 redan i år 1 för alla elever på programmet samt att de får 
tillgång till bärbara Macdatorer att arbeta med. Det är vi unika med inom göteborgsregionen 
och det räknar vi kommer att attrahera en ny målgrupp. Vår utmaning är där att nå ut till 
elever och föräldrar i det enorma utbudet av gymnasieutbildningar in regionen, därför är det 
av yttersta vikt att våra kommande ettor blir bra ambassadörer för skolan.  

 
Arbetet med att komma tillbaks till ett normalläge, men med ökad IT-kompetens, blir också 
en utmaning. Vissa elever har säkert vant sig vid att kunna studera på distans, men vi driver 
ingen distansutbildningsskola. Det behöver tydliggöras. Sedan får vi se hur fas fyra i 
pandemin påverkar möjligheterna att bedriva undervisning med alla elever på plats. 
Sannolikt blir hösten 21 en utmaning innan tillräckligt många elever blivit vaccinerade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 
Att alla elever på skolan ska känna sig trygga, alla ska känna sig välkomna och sedda, utan 
undantag, är självklarheter i vår verksamhet. Personalen ska omedelbart reagera om de ser 
något som bryter mot det som kan upplevas som kränkningar i ord eller handling. Det är 
nolltolerans mot mobbing, självklart, och det är något som jag redan i samband med 
skolstart pratar med alla nya elever om. Ömsesidig respekt för varandra, oavsett om man är 
elev eller personal, ser vi som något självklart. Som rektor har jag ibland tillrättavisande 
samtal med elever och min erfarenhet är att det nästan uteslutande handlar om ungdomligt 
oförstånd. Skolan är såpass liten, utan långa korridorer, vilket underlättar kontrollen av vad 
som sker i det fysiska rummet.  

 
Trygghet och värdegrund  

 

 
Vi ser en positiv trend inom samtliga parametrar inom underlaget, förutom "Upplever du att 
personalen behandlar dig på ett bra sätt". Där ligger vi kvar på stabila 97%. Andra höga 
värden syns för "Känner du dig trygg på din skola?" (95%) eller "Finns det någonting i 
skolmiljön på din skola som du upplever är diskriminerande?" (94% svarar nekande). Av de 
tio frågorna ger eleverna en positiv respons på över 90% i sju av dem. 
 
Om vi tittar på de tre områden som ligger lägst så är det: 
  
"Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på att du 
eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola?" Där har visserligen vi ökat till 
87%, men från låga 82% från föregående läsår. 

  
I botten ligger två frågor kring likabehandlings- och värdegrundsarbetet, dels om eleverna 
anser sig ha fått information om detta (76%) samt upplevd delaktighet (75%). Dessa två lägre 
värden kan inte skyllas på pandemin, det har sett ut så under två läsår, utan beror snarare på 
vår brist i samband med hur arbetet har presenterats/organiserats för våra elever. Här har vi 
i skolledningen brustit och behöver tänka till inför framtiden. 

 



 
 
 

Om vi analyserar svaren utifrån könsaspekten så kan vi se att skillnaderna inte är så stora, 
som mest sju procentenheter i frågan om delaktighet i värdegrundsarbetet (killar 72% och 
tjejer 79%). Utifrån resultatredovisningen så ser vi i år inga strukturella problem med 
avseende på kön, ibland är tjejer mer nöjda och ibland killar. Vi får ha uppsikt på de olika 
resultaten över tid så att inte samma frågor ger liknande tendenser nästa läsår, då har vi 
kanske ett mönster som inte kan förklaras av slumpen. 
 

Trygghet och studiero 
 

 
 
Också här ser vi en positiv trend inom samtliga delområden i elevenkäten, i vissa fall dock 
från ganska blygsamma värden sedan tidigare. 
 
Den upplevda tryggheten där är 90% mycket nöjda och 2% som inte är nöjda. Målet är 
självklart att alla elever ska känna sig trygga på skolan, men vi har inte i analyserna kunnat 
identifiera några särskilda gemensamma anledningar till otrygghet med avseende på vår 
skolmiljö, utan det beror i flera fall på personliga relationer mellan elever som inte fungerar. 
Det vi kan göra är att vi i personalen är uppmärksamma och vistas mer i de gemensamma 
utrymmena. Vi har nu under våren flyttat ner personalrummet en våning vilket innebär att 
personalens "myrstigar" innebär en passage av elevernas öppna yta.  

 

 
 
Frågan om studiemiljön, 70% tycker att den är bra och fyra procent inte bra, är ny. Här har vi 
under året delvis renoverat våra lokaler med ny belysning, bättre ljuddämpning, nya 
studieytor och grupprum för eleverna, vilket vi sammantaget hoppas ska ge ett bättre utfall 
framgent. Här ser vi också tjejerna är mindre nöjda än killarna, 68% jämfört med 74%.  

 
Samma tendens ser vi i påståendet kring arbetsron i skolan, totalt 70%, men här är 
skillnaden ännu större, tjejer 65% mot killarnas 80%. Det ger ett medelvärde på skolan på 
70%, vilket är en visserligen är en ökning med tio procentenheter på ett år och 20 enheter på 



 
 
 

två år, men från låga nivåer. Här hoppas vi att åtgärderna ovan ska ge ett bättre utfall nästa 
läsår. En brasklapp är att värdet sannolikt har gått upp i år beroende på effekterna av 
pandemin, färre elever på skolan samtidigt, vilket gör att det kommer att vara svårt att mäta 
ombyggnadseffekten till nästa läsår (om inte vi tvingas till nya partiella nedstängningar 
förstås). Vi ser också att även om medelvärdet går upp och även om både tjejer och killars 
resultat förbättrats, så har resultatskillnaden mellan könen ökat från åtta procentenheter till 
15. Orsakerna till det kan vi bara spekulera om just nu men det behöver vi följa upp under 
nästa läsår. 

 
Förtroendet för att personalen kommer att ingripa om någon känner sig illa behandlad visar i 
denna enkät på att 87% litar på det fullt ut, från föregående års 81% och 74% från året innan 
dess. Vårt förtroendekapital ökar, vilket är glädjande och som vi måste jobba vidare med 
som framgångsfaktor.  

 
Utifrån elevenkäten i januari 2021 kan vi också se att elever inom IM (språkintroduktion) 
visar på ett lägre resultat än de nationella programmens elever inom områdena: 

 
Trygghet i skolan: 71% jämfört med genomsnittet på 90%  
Att personalen ingriper om någon blir illa behandlad: 50% jämfört med 87% 
Man kan få extra hjälp eller stöd: 64% jämfört med 85% 
Att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt: 68% mot 82% 
 

Inom andra områden ger IM-eleverna en mer positiv bild än andra programs elever, men 
ovanstående behöver vi diskutera kring inför skolstarten 21/22. Vi kommer sannolikt då att 
vara ca 20 elever i gruppen jämfört med 27 i år, vilket ger en möjlig positiv effekt inom vissa 
områden kopplat till arbetsmiljö och färre klasskamrater att interagera med. Det är också 
möjligt att resultatet påverkas av språkförbistring och att enkäter överlag behöver 
förarbetas, och även efterbehandlas, ännu bättre än under detta läsår. Kanske har pandemin 
påverkat resultatet mer här eftersom även IM-elever varit på distans under vissa perioder?  

 
Av elever som inte vill ange kön på LoV-enkäten uppger 22% att de inte känner sig trygga på 
skolan jämfört med genomsnittet på 5%. Vad står det för? Visserligen motsvarar 22% i detta 
fall endast två av nio men det är ändå ett observandum inför framtiden. Hur kommer vi åt 
denna problematik? Ytterligare reflektion: Vill de inte ange kön pga risken att svaren inte är 
anonyma eller för att de inte bekänner sig till något av könen kille/tjej? 

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 
● Eleverna visar i olika enkäter ett stort förtroende för oss som vuxna, att vi ingriper 

om någon skulle bli illa behandlad.  
● Det är viktigt att vi diskuterar vår värdegrund med eleverna och visar nolltolerans 

mot kränkningar och dåligt språkbruk.  
● Vi reagerar när vi ser att elever kladdar på möbler, när elever är för högljudda både i 

och utanför klassrummet.  
● Vi tydliggör vad som är ok i skolan och vad gränsen går för t.ex. plagiat och 

användandet av mobiltelefoner under lektionstid.  
● Vi har en dialog med eleverna kring vikten av att deadlines ska hållas.   
● Vi avgör vilka elever som ska samarbeta i olika gruppkonstellationer och vid behov 

vilka elever som sitter var i klassrummet.  
● Vi ska fortsatt vara duktiga på att erbjuda elever olika möjliga redovisningsformer 

och vara pålästa på elevernas "särskilda behov".  



 
 
 

● Vi ska försöka skapa en studiemiljö som passar alla i klassen. 
● Vårt arbete tillsammans med elevrådet behöver tas upp igen nu efter pandemin. 
● Vi ska utbilda särskilda elevambassadörer som även kan hjälpa oss att förmedla 

viktiga synpunkter från olika elevgrupper. 
● Vi behöver förbättra vår information inför och i samband med uppföljning av olika 

elevenkäter.  
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  
 

Rektor ansvarar för elevärenden inom ES och IM, biträdande rektor för SA och vår 

administrativa biträdande rektor ansvarar för processer rörande hälsofrämjande och 

förebyggande arbete och är även chef för elevhälsopersonalen. 

 

I elevhälsoteamet (EHT) ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog samt i viss mån 
studie-och yrkesvägledare (SYV).  

 
Vi har möten varje vecka där elevärenden och övergripande hälsofrämjande samt 
förebyggande frågor lyfts (SYV deltar om möjlighet). Mentorer och övriga lärare kan anmäla 
att lyfta ärenden på dessa möten. Mentorer för klasser har också träff med EHT veckan efter 
klasskonferens, där elev- och gruppärenden lyfts. En gång i månaden träffas skolsköterska, 
skolkurator och specialpedagog tillsammans med närmsta chef där arbetsplatsfrågor 
diskuteras samt planering av det hälsofrämjande/förebyggande arbetet. 

 
Som resurs i vårt arbete har vi stöd av skolpsykolog och skolläkare, vilket gör att vi 
ytterligare kan diskutera ärenden av olika karaktärer och komma fram till olika lösningar 
och/eller åtgärder. Skolläkare är aktiv med hjälp att remittera för utredningar och 
samarbetar nära med olika professioner i EHT. 

 
Programansvarig skolledare är alltid med på EHT-möten vilket leder till snabba beslut och en 
överblick över elevens hela situation vad gäller hälsa och lärande, som givetvis går hand i 
hand.  

 
Stora delar av det förebyggande arbetet som planerats in under året har fått ställas in p.g.a. 
av pandemin. Det gäller tex föreläsningar och efterföljande diskussioner med föreningen 
Maskrosbarn, som handlar om ungdomar som lever med föräldrar som har ett missbruk, 
mår psykiskt dåligt eller som utsätter ungdomen för våld eller från nxtME, som ger råd och 
stöd till ungdomar som utsatts för incest. Det vi har hunnit med är att elevhälsan har varit 
ute i de olika klasserna i år ett och två och diskuterat vår drogpolicy. 

 
När det gäller specialpedagogiska insatser sker första kontakt på olika sätt beroende på 
situation. Ofta kommer elev direkt till specialpedagog; ibland tas kontakt via mail från elev 
och/eller vårdnadshavare; ibland föregås kontakten av att specialpedagogen får 
utredningsdokument från externa aktörer. Specialpedagogen för då ärendena vidare till 
EHT.  
 
Inför att elever börjar i år 1 ber vi vårdnadshavare att förmedla, via ett särskilt 
överlämningsdokument, information om ungdomen haft behov av tidigare stöd. Vi erbjuder 



 
 
 

även dem möjlighet till ett möte innan skolstart. Det följs upp, i dialog med elev och 
vårdnadshavare, samt överförs till mentor och lärare. Inför 21/22 kommer vi att informera 
samtliga i klassen undervisande lärare dagen innan eleverna börjar.  

 
Specialpedagogen har god kunskap om neuropsykiatriska och andra funktionsnedsättningar 
och kan “översätta” elevens styrkor och behov till information som stöttar lärarna i 
undervisningen. Ibland uppkommer det situationer i skolan då mentorer och lärare vänder 
sig till EHT eller direkt till specialpedagog, när de upplever att det blir svårigheter för elever. 
Det kan bli en dialog om hur lärsituationen är eller kan förändras, hur eleven kan stöttas, och 
det kan även leda till en utredning.  
 
Utredning på skolan görs genom samtal med eleven, genom att elevens lärare beskriver hur 
skolsituationen fungerar i respektive kurs i en pedagogisk kartläggning. Därefter 
sammanställer specialpedagogen informationen, tillsammans med utrednings- och 
screeningresultat, och gör en samlad bedömning vilket mynnar ut i relevanta 
stöttningsförslag. De kan vara både extra anpassningar och särskilt stöd, men även tips för 
ledning och stimulans, för främjande och förebyggande arbete för alla 
elever.  Dokumentationen delas efter elevens och vårdnadshavares godkännande till mentor 
och undervisande lärare. Kontinuerlig uppföljning sker i dialog mellan lärare, mentor och 
specialpedagog. 
 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden kring elevhälsans arbete 

 
Olika enkäter visar att lärarna generellt sett är väldigt nöjda med elevhälsans arbete. Det ger 
oss en god grogrund för att vi tillsammans ska kunna hjälpa våra elever att lyckas med både 
skolarbete och att göra goda vägval kring livsstil mm.  

 
Det har varit ett utmanande år, där stora delar av planeringen och genomförandet av 
förebyggande insatser har fallit bort på grund av pandemin. En del riktade stödjande insatser 
har tagit över när övergripande insatser har pausats eller ej kunnat genomföras. De insatser 
som genomförts enligt drogpolicyn har fungerat väl, t.ex. besök av EHT i klasserna för 
årskurs 1 och 2. 

 
Vi har i vissa elevgrupper påbörjat diskussioner i sex och samlevnad som handlar om 
relationer/kärlek/porr/lagar. Responsen har varit mycket positiv hos våra elever som önskar 
att vi fortsätter i dessa spår. Vi kommer inför skolstart att ha en digital föreläsning om porr 
för all personal. 

 
Vi försöker vara lyhörda för vad som sker i olika elevgrupper, kring enskilda elev och vad som 
framkommer vid samtal. Genom att vara observanta kan vi förhoppningsvis vara proaktiva, 
och agera innan det är för sent. Vår elevhälsas motto är “öppna dörrar” och de olika 
enkäterna visar att gruppen åtnjuter ett stort förtroende hos såväl elever som personal. 

 
Att studie- och yrkesvägledningen kunnat slå om till digitala lösningar har varit högst 
nödvändigt och det är en styrka att vägledning kan anpassas på så sätt. 

 
Ett utvecklingsområde är att fler elever nås av viktig information och att vi kommer i kontakt 
med elever i tid som behöver göra mindre eller större förändringar. Det kan handla om 
förändringar i studieplaner eller behov av att byta program och skola. Vi kommer att skapa 
förutsättningar för en tydligare kommunikation mellan lärare och syv för tidigare insatser 



 
 
 

genom att syv vid två tillfällen per termin, olika för olika program/årskurser, kommer att 
träffa eleverna klassvis. 

 
Hur har eleverna upplevt den digitala vägledningen? Det är svårt att i nuläget svara på vilka 
effekter detta har haft rörande elevernas upplevelse av en kvalificerad studie- och 
yrkesvägledning. Bedömningen är att vi gjort så gott vi har kunnat med att fånga upp elever 
och släcka de största bränderna under ett utmanande åt. Förhoppningen är dock ett mer 
processinriktat sätt att arbeta med vägledningen och att fånga upp vilsna elever 
tidigare.  Där kan ett kartläggningsarbete i början på läsåret kring var behoven är som störst 
vara mycket värdefullt. 

 
Förebyggande arbete i övrigt, ett exempel: Vi kommer nästa läsår att påbörja ett samarbete 
med Socialförvaltningen i Göteborg kring elevhälsofrämjande arbete kring rökning och 
droger samt Minimaria kring alkohol och droger. Vi kommer att genomföra digitala 
workshops/föreläsningar för all personal vid olika tillfällen under hösten till att börja med.  

 
Vårt mål är bland annat att vi ska bli en rökfri skola och bidra till de nationella målen. Ur DN-
debatt 210702: "Regeringen har satt upp målet om ett rökfritt Sverige 2025. Det innebär att 
mindre än 5 procent i alla befolkningsgrupper ska röka 2025. Men vi är en lång väg ifrån 
målet. Bland socioekonomiskt svaga grupper är andelen dagligrökare 14 procent, och hos 
gymnasieungdomar ännu högre". Undertecknad av fyra företrädare för Tobaksfakta. 

 

 
 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
Övergripande mål: 
 
Enligt årets arbetsplan så var våra övergripande mål att minst 90% av våra elever skulle klara 
sin gymnasieexamen och att minst 75% skulle uppleva god studiero. Det första målet klarade 
vi enligt den officiella statistiken genom att vi uppnådde 93%, och det andra målet missade 
vi med fem procentenheter, trots en ökning från 60% till 70%. Målen kvarstår eftersom de är 
långsiktiga, men i övrigt behöver vi även fokusera på några andra målområden enligt nedan. 
 
Vi behöver arbeta långsiktigt för att bibehålla den positiva trenden när det gäller nästan 
samtliga parametrar, både vad gäller kunskapsresultat och olika värderingsfrågor. Vi ska 
också fortsatt värna om de goda relationer som byggts upp mellan personal/elever i alla 
olika konstellationer.  

 
Utgångspunkterna för våra fokusområden är svar från olika enkäter. Då vi nu bytt 
gymnasieområde/huvudman från NTI till LBS så innebär det att vi kommer att genomföra en 
ny Skolinspektionsenkät 2022, eftersom varje huvudman ska genomföra en enkät vartannat 
år, och har då möjlighet att ta del av vad en ny kull elever anser. Det innebär också möjlighet 
att jämföra oss med hälften av alla elever i år 2 i Sverige, och då är vårt mål att särskilt 
förbättra de områden där vi ligger sämst till, både relativt andra och i faktiskt resultat. 
Följande prioriteringar gäller då: 

 
1. Område "stimulans": Stimulans innefattar delpåståenden om att skolarbetet är 

intressant/roligt/stimulerar till att lära sig mer. Det är enda området där vi med ligger under 
6 på en 10-gradig skala, vi har 5,6 och riket ligger på 5,8. Där är vårt mål att ligga över 
medelvärdet i riket 2022 och på lägst 6,0.  

 
2. Område "Tillit till elevernas förmåga": Där ligger vi med 7,2, riket 7,7, strax över 

den 10:e percentilen i Sverige. Det är relativt sett vårt "sämsta" område, vilket främst beror 
på att eleverna på Mediegymnasiet anser att lärarna här har lägre förväntningar på eleverna 
än övrigt i riket då resultatet av "Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa" är 7,4 
jämfört med 8,2 i riket. Vi ska ha höga förväntningar på att eleverna kan prestera det bästa 
efter sina förutsättningar och det ska vi förmedla till dem. Vårt mål är här att höja resultatet 
och ligga i paritet med riket inom hela frågeområdet under 2022. 
 
Andra områden som vi kommer att fokusera på är: 
 
Mentorsuppdraget: 
Vi har under året jobbar hårt med mentorsuppdraget samt med att förtydliga informationen 
som förmedlas på skolans klasskonferenser, där vi förutom dialog kring enskilda elever också 
har satt fokus på klassen som grupp. Att mentorsuppdraget har blivit tydligare har inneburit 
att vi har fått möjlighet att fånga upp eleverna tidigare och vid behov kopplat in elevhälsans 
olika resurser. Vi vet av erfarenhet att mentorns insatser ibland kan vara nyckeln till 
framgång för vissa elever. 

 
Mentorn har också en mycket viktig roll att spela då elever kommer nya till skolan, oavsett 
om det är i samband med skolstart i år 1 eller om det är elever som börjar senare. I det 
sistnämnda fallet är det viktigt att mentorn snabbt lär känna den nya eleven och utser någon 
lämplig klasskamrat som stöd för eleven.  

 



 
 
 

Resurstiden: 
Under 21/22 kommer vi att flytta resurstiden från förmiddagstid till eftermiddagstid, utifrån 
tesen att det generellt är lättare att få elever att stanna kvar på eftermiddagen i stället för 
att komma till skolan tidigare. Vi behöver även motivera eleverna att tidigt under terminen 
ta ansvar för kurser som de har/har haft problem med.  

 
Studiemiljö:  
Frågan om studiemiljön, enligt vår elevenkät tycker 70% att den är bra och fyra procent inte 
bra. Här har vi under året delvis renoverat våra lokaler med ny belysning, bättre 
ljuddämpning, nya studieytor och grupprum för eleverna, vilket vi sammantaget hoppas ska 
ge ett bättre utfall framgent. Här ser vi också tjejerna är mindre nöjda än killarna, 68% 
jämfört med 74%.  

 
Arbetsro (studiero i Skolinspektionsenkäten): 
Samma tendens ser vi i påståendet kring arbetsron i skolan, totalt 70%, men här är 
skillnaden ännu större, tjejer 65% mot killarnas 80%. Det ger ett medelvärde på skolan på 
70%, vilket är en visserligen är en ökning med tio procentenheter på ett år och 20 enheter på 
två år, men från låga nivåer.  

 
Sammantaget för arbetsmiljö/arbetsro/studiero:  
Olika faktorer såsom att vi renoverat i lokalerna, flyttat personalrummet närmre elevytorna 
och att vi är färre elever på skolan 21/22 än 20/21 bör tillsammans med vår uppmärksamhet 
kring miljöns betydelse för studiero, och därmed förutsättningar för studieframgång, 
resultera i högre resultat inom områdena i läsårets olika enkäter än läsåret 20/21. Vi ska 
vara särskilt uppmärksamma på könsskillnaden i resultatet 21/22, dvs att gapet i 
uppfattningar måste minska utan att killarnas resultat minskar. 

 
Elevfrånvaron påverkar studieresultaten. Det finns en rutin för hur mentorer och EHT skall 
agera vid för låg närvaro, upprättad inför 19/20. Denna rutin behöver uppdateras inför 
kommande läsår med t.ex vem som ansvarar för vad i samband med inför formell varning 
om hög frånvaro och eventuell rapportering till CSN. 

 
Särskilt för IM(Språkintroduktion): Lärarna på programmet ska särskilt uppmärksamma att 
elever under 20/21 svarat med ett lägre omdöme på vissa enkätfrågor och arbeta med detta 
tillsammans med eleverna för att fånga upp problematiken.  
 
Slutsats:  
Den avsevärt största utmaningen, vid sidan om pandemins effekter på verksamheten, är 
utan tvekan att tidigt börja arbeta med att förbättra resultaten för eleverna som började 
20/21. Där ser vi att andelen underkända betyg i matematik/engelska/svenska i från år 1 
totalt ökade med 66% jämfört med kullen som började 19/20.  

 
  



 
 
 

8. Resultatbilaga 

 
Andel med examen 

 
 

 
 

 
GBP 

 
 

 
 
Betygsfördelning 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Demokrati- och värdegrundsarbete 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 


