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1. Ledare – rektor har ordet 

I egenskap av rektor på LBS Stockholm södra ser jag tillbaka på läsåret med stolthet. Dels har vi 

tagit stora steg fram när det kommer till övergripande förbättringar i flera aspekter. Men vi har 

också med mycket stor tillfredsställelse lyckats ställa om skolan och samtliga funktioner till att 

bedriva verksamheten på distans under vårterminen.  

Svensk gymnasieskola har aldrig tidigare utsatts för den prövning som covid-19:s intåg innebar 

för vår verksamhet. Det har ställt stora krav på ett hur vi har organiserat allt från undervisning 

till matbespisning. Jag är mycket stolt över våra elever och min personals förmåga att anpassa 

sig till denna nya situation.  

Målet för en rektor är att alla elever ska ta en gymnasieexamen och utvecklas så långt som 

möjligt. När vi ställde om till distansundervisning kunde vi se att den slutspurt som är så viktig 

för våra årskurs 3 elever var mycket utmanande att få till på distans. Vi kan se att detta hade en 

effekt på våra resultat. Den övergripande måluppfyllelsen ökade från 91% - 95%. Vi såg tyvärr att 

distansundervisningen minskade elevernas mycket viktiga sammanhang i skolan och gjorde att 

de inte kunde delta i den utsträckningen hade krävts för en examen.  

Under läsåret har vi lyckats förbättra våra resultat på flera andra områden. Vi vet att god 

undervisning och en hög trivsel är viktiga faktorer för att skolan ska ha en hög måluppfyllelse 

och som läsaren av denna rapport kommer se så har skolan förbättrat resultaten på flera 

centrala områden men det är framförallt förbättringen av undervisningen som är tydligast. 

Skolan har under en tid haft problem med sjunkande resultat i upplevelsen av undervisningen 

och är mycket tillfredsställande att vi genom att enträget arbeta med det som vi vet gör en god 

undervisning, lyckats förbättra våra resultat på det området.  

De två senaste läsåren har varit bland de mest utmanande svensk skola har behövt hantera. Att 

undervisa på distans har inneburit sämre förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet. Vi 

har ökat vår digitala kompetens men vi ser också hur planeringar för distansundervisning har 

översatts till klassrumsundervisning och därför inte alls varit möt elevernas behov av stimulans 

och kreativa arbetssätt. 

Jag hoppas att du får ut mycket av att läsa igenom den här kvalitetsrapporten. Du kan både se 

vilka utmaningar vi ställs inför och det mycket goda arbete som vi har utfört hittills. 

 

Petter Gjöres, rektor LBS Stockholm södra 



 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Stockholm Södra 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 Stockholm Södra är, tillsammans med 17 andra skolor, en del a 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 Stockholm Södra  

● Elever 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Bild och form 50 42 46 

Estetiska programmet Estetik och media 13 13 8 

Teknikprogrammet Design och 
produktutveckling 

62 29 32 

Teknikprogrammet Informations- och 
medieteknik 

33 29 29 

 

● Socioekonomisk bakgrund 

Läsår Antal elever Andel (%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
högutbildade 

Andel (%) 
utländsk 
bakgrund 

2019/2020 351 29 71 67 22 

2020/2021 378 31 69 24* 67* 

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



 

 

 

Personal 

Skolan har 27 (23,2 heltidstjänster) lärare. Av dessa var 74,5% behöriga enligt Skolverkets 

statistik HT2021 om man räknar på heltidstjänster. Av de som inte var behöriga har sex stycken 

pågående lärarutbildningar.  

Rektor har en lärarexamen samt innehar lärarlegitimation samt genomfört statliga 

rektorsprogrammet. Specialpedagog har flera års studier inom specialpedagogik och lång 

erfarenhet inom yrket. Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och erfarenhet inom yrket. 

Kurator är utbildad Socionom och SYV har en Studie- och Yrkesvägledarexamen. Skolan har 

också en vaktmästare anställd på deltid. Av skolans personalstyrka är cirka 50 % kvinnor och 50 

% män.  

Lokaler  

På plan ett finns skolans entré som kräver elevbricka för att kunna passera. Där finns även en 

reception som delvis är bemannad av en administratör. Här finns också skolans idrottssal som 

fungerar väl för flera typer av idrottsaktiviteter och den har även två omklädningsrum.  

På plan två finns ett antal klassrum samt ytor för elevernas rastaktiviteter. Dessa innefattar 

soffor, bänkar samt olika spel som eleverna kan sysselsätta sig med. På plan 2 finns skolans 

bildsal med den utrustning som krävs för kvalitativ bildundervisning samt en laborationssal med 

dragskåp och nödvändig säkerhetsutrustning. Längst bort i den första korridoren finns rektors 

kontor och närmast ingången till planet finner man personalrummet för skolans estetarbetslag 

vilket skapar en god tillgänglighet för eleverna när de behöver komma i kontakt med skolans 

personal. På plan 3 finns matsal med elevcafé, bibliotek, fotostudio med nödvändig utrustning 

samt biträdande rektors kontor.  

På plan 4 finns elevhälsans olika kontor samt personalrum för teknikarbetslaget. Skolan har även 

hiss samt en mobil ramp vid entrétrappan. Allt ovan nämnt ryms alltså inom samma byggnad.  

Eleverna på LBS Stockholm får alla låna en egen bärbar dator som innehåller alla de 

programvaror som utbildningen kräver. I många ämnen har också lärare köpt in kurslitteratur 

eller e-böcker. Det finns också mediautrustning, ritplattor, 3d-pennor, 3d-skrivare, projektorer 

m.m. Datorerna används dagligen och skolan har under läsåret använt sig av läroplattformerna 

Schoolsoft och Google Classroom, där lärarna lägger upp material, ger feedback, och elever 

lämnar in arbeten, hämtar information mm. På LBS Stockholm Södra används datorerna och den 

övriga tekniska utrustningen så att eleven lättare tillägnar sig det centrala innehållet och når 

utbildningsmålen.  

Skolans bibliotek delas med DBGY. Arbetet har i huvudsak letts av de båda skolornas biträdande 

rektorer. Dessa har byggt upp biblioteket i samråd med elever och lärare. Här finns ett brett 

utbud av skönlitteratur samt facklitteratur. För att eleverna ska använda biblioteket har flera 

saker gjorts. Skyltning och bemanning av biblioteket samt att eleverna har möjlighet att under 

lektion låna böcker med hjälp av undervisande lärare gör biblioteket tillgängligt. Lärarna har 



 

 

 

också fått lämna in önskemål om litteratur de vill beställa till biblioteket för att i större 

utsträckning kunna använda det i sin undervisning. I princip all önskad litteratur har beställts. 

Lärarna har även fått beskriva hur de använder biblioteket i sin undervisning med exempel på 

projekt från kurser samt vilka titlar från biblioteket de då kan tänkas använda. 

Organisation och arbetsformer   

På LBS Stockholm södra består organisationen av en ledningsgrupp bestående av rektor, bitr. 

rektor samt två teamledare. Teamledarna leder team som avhandlar varje klass varannan vecka 

som består av klasslärare till varje klass. Dessa team, även kallade undervisningsteam, arbetar 

efter ett årshjul med olika uppdrag baserat på var någonstans i kvalitetsårshjulet vi befinner oss. 

I undervisningsteamen använder vi enkäter, examinationer och upplevelser i klassrummen som 

underlag för att anpassa undervisning och pedagogiska arbetsformer efter de enskilda klasserna 

och elevernas behov. Inom ramen för undervisningsteamen deltar även elevrepresentanter som 

får uttala sig om hur de upplever undervisningen.  

Utifrån arbetet i undervisningsteamen arbete med klasserna uppmärksammar vi elever som 

behöver extra stöd och stimulans för att nå målen. Teamledarna ansvarar för kommunikationen 

med elevhälsan. Varje vecka träffas teamledare, speciallärare, elevassistenter och skolledning 

för att utvärdera att eleverna utvecklas mot målen. Under dessa möten hanteras lärares oro 

kring elever som riskerar att inte utvecklas mot målen samt, diskuterar lämpliga extra 

anpassningar eller initierar utredningar om särskilt stöd. Ledningen ansvarar för att utredningar 

om särskilt stöd  

Inom EHT finns skolsköterska, specialpedagog, kurator biträdande rektor och rektor. LBS har 

även studie- och yrkesvägledare, administratör, vaktmästare och elevvärd. 



 

 

 

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. 

På LBS Stockholm södra har vi ett systematiskt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt följer upp 

resultat och signal från olika utvärderingspunkter i vår verksamhet.  

Efter varje större utvärdering gör vi en analys kollegialt samt i klasserna tillsammans med 

eleverna. Detta sker efter elevenkäten, lovenkäten samt lärarnas undervisningsutvärdering.  

På LBS Stockholm södra gör vi även två resultatprognoser som vi gör en kollegial analys av vid 

varje tillfälle för att aktivt kunna resursfördela stöd och stimulans.  

Alla mätningar vi gör på LBS Stockholm södra bryts ner i till undervisningsteamen där lärarna 

som undervisar varje klass bryter ned resultaten och omsätter den inom ramen för 

undervisningen.  

I undervisningsteamen följs även ett årshjul som delar in arbetsåret i fyra perioder. Under 

hösten kartlägger vi klasserna styrkor och behov som vi sedan presenterar för klasserna. Detta 

för att sedan kunna göra en planering i samråd med eleverna om hur de önskar att 

undervisningen ska utformas. Därefter undervisar vi efter denna gemensamma bild fram till 

resultat av elevenkäten och vårterminens utvecklingssamtal. Då går vi igenom kartläggningen 

med klasserna igen och gör eventuella justeringar i undervisningen för att säkerställa att 

eleverna har undervisat utifrån sina behov och förutsättningar. Elevrepresentanter från 

klasserna är inbjudna till undervisningsteamen fyra gånger per läsår för att eleverna ska 

inkluderas i processen i det systematiska kvalitetsarbetet. Två gånger per läsår delar personalen 

erfarenheter och utvärderar arbetet i undervisningsteamen.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

På LBS Stockholm södra hade vi under läsåret 2020/21 tre fokusområden: 

- Bedömning och återkoppling 

- Pedagogisk samverkan 

- Stöd och stimulans 

Bedömning och återkoppling 

På LBS Stockholm södra har vi arbetat med bedömning instrumentellt. Vi har tidigare haft 

rutiner som beskriver hur vi ska bedöma elevernas insatser vid examinerande uppgifter. Under 

året har vi har arbetat med syftesanpassad återkoppling och bedömning. Lärarna har under 

läsåret varit tvungna att göra återkopplingen tydlig för eleverna. Vi har under läsåret haft ett 

kvalitetsuppdrag som drivits av förstelärare för att implementera nya rutiner samt bidra med 

stöd och kompetens till personalen.  

Pedagogisk samverkan  

Under läsåret har vi på LBS Stockholm Södra organiserat hela skolan i undervisningsteam. Detta 

för att vi ska organisera undervisningen så att den anpassas till gruppens förutsättningar. 

Lärarna har var tredje vecka gått igenom varje klass för att se över hur deras undervisning 

samspelar kollegialt utifrån elevernas behov. Detta arbete har varit lett av teamledare som 

deltar i ledningsgruppen.  

Stöd och stimulans 

I och med att vi har organiserat den pedagogiska samverkan på ett nytt sätt under läsåret har vi 

även inför ett nya rutiner för att arbeta med elevernas behov av stöd och stimulans. 

Teamledarna gör varje vecka en analys av elevernas behov av stöd och stimulans tillsammans 

med ledningsgruppen och speciallärare. Detta möjliggör att vi kan strategiskt placera resurser 

där vi behöver för att kunna stötta och stimulera eleverna utefter deras förutsättningar. Vi har 

inom ramen för lärarnas tjänster skapat ett utrymme som ska kunna användas efter det behov vi 

ser. Detta har under läsåret resulterat i att lärare har stötta varandra kollegialt och varit två 

pedagoger i varje klassrum och att varje elev i ÅK 3 som riskerat att inte ta examen, haft en 

”examenscoach”. 

En stor del av vårt kollegiala fokus har dock handlat om att överkomma de pedagogiska 

utmaningarna som distansundervisningen har medfört. Detta kommer beskrivas utförligare 

under avsnittet ”Utvärdering och analys av distansundervisningen”. 



 

 

 

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 och genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021 

 

I diagrammet ovan går det att utläsa att andelen elever med examen har återgått till samma 

nivå som år 2019. Den största förändringen kan vi se på det estetiska programmet, där 

resultatet höjs från 83% till 94%, medan det tekniska programmet har en mindre negativ 

förändring. 

 

Fördelningen mellan könen som representeras i diagrammet nedan visar en tydlig förbättring av 

måluppfyllelsen för pojkar. För flickor är det en marginell försämring. Det innebär att det 

numera är en jämn nivå av måluppfyllelse mellan könen. Detta framgår även av att jämföra 

examensgraden på aggregerad nivå och för varje kön. Det är marginella skillnader i dessa 

resultat.  

● Genomsnittlig betygspoäng, GBP 

 

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever under läsåret 20/21 förbättras avsevärt 

jämfört med tidigare år. Från att ha, på aggregerad nivå, legat stabilt på 14,3 ökar 



 

 

 

betygspoängen till 14,9. Den mest markanta skillnaden står det estetiska programmet för som 

ökar från 14,0 (en nivå som har varit konstant över flera år) till 15,1. Även teknikprogrammet 

ökar, dock marginellt, från 14,6 till 14,8. Nästa diagram visar hur betygspoängen är fördelad 

utifrån kön. 

 

Skillnaden mellan könen har minskat under detta läsår i jämförelse med förra. Skolan är på väg 

mot en minskning av avståndet mellan könen i betygspoäng. Tidigare år har flickor alltid haft 

högre resultat än pojkar. Detta stämmer fortfarande, men skillnaden mellan flickor och pojkar 

minskar. Det är framför allt pojkarna som bryter en nedåtgående trend och ökar sina resultat 

från 13,8 2020 till 14,7 2021. Flickor genomgår en marginell minskning från 16,0 till 15,6.  

● Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 20/21 

 

I diagrammet ovan illustreras fördelningen av de satta betygen i jämförelse mellan programmen 

och mellan läsåren 19/20 och 20/21. Vid en jämförelse på totalen går det att utläsa att en 

mindre andel elever i år har uppnått betyget A (minskning med 4 procentenheter), samtidigt 

som en mindre andel av eleverna har fått betyget F (minskning med 1 procentenhet). Däremot 

ökar antalet E (från 19% till 22%) och antalet D (från 14% till 15%). I jämförelse mellan 

programmen kan vi utläsa en skillnad på 9 procentenheter i andelen satta F-betyg. Även läsåret 

19/20 ökade antalet F i jämförelse mellan programmen. Samma trender som gäller på 

aggregerad nivå gäller även i jämförelse mellan programmen: antalet A sjunker och antalet E 

ökar.  

 



 

 

 

Betygsfördelningen mellan könen uppvisar i år fortfarande skillnader. Det är fler flickor än pojkar 

som får betyget F och denna andel ökar jämfört med föregående år: antalet F bland flickor ökar 

och antalet F bland pojkar minskar, vilket innebär att differensen mellan könen ökar. Detta kan 

förklaras med att flickor i åk 1 och 2 generellt sett har lägre meritvärde när de börjar på skolan 

vilket förklaras med att en mycket större andel tjejer söker sig till det estetiska programmet som 

har en lägre antagningsgräns än det tekniska.  

Det går även att utläsa att antalet betyg E skiljer sig mellan könen. Det är större andel E bland 

pojkar än bland flickor. 25% av alla betyg som sätts på pojkar är E jämfört med 15% för flickor. 

En liknande skillnad är antalet betyg A. 23% av alla betyg som sätts på flickor är A jämfört med 

14% för pojkar.  

● Betygsfördelning, samtliga elever 

 

Diagrammet ovan redovisar de godkända betygen i relation till icke godkända betyg i ämnena 

svenska, engelska och matematik samt kursen gymnasiearbete läsåren 19/20 och 20/21. Av 

dessa kurser är GYAR, ENGENG05 och 06, SVASVA01, 02 och 03, SVESVE01, 02 och 03, 

MATMAT01b och MATMAT01c examensgrundande kurser. Detta innebär att eleverna behöver 

minst nå godkänt betyg för att ta examen. 

Vid en jämförelse mellan de obligatoriska kurserna som har givits under 20/21 går det att utläsa 

att kurserna i svenska verkar vara de kurser eleverna har svårast att klara med kursen svenska 

som andraspråk som den kursen med flest underkända elever i. I jämförelse mellan läsåren 

framgår dock en tydlig förbättring av resultatet generellt i svenska som andraspråk. Vi ser också 

att resultaten i svenska 2 försämrats med 5 procentenheter jämfört med förra året. Kurser i 

matematik för estetelever genomgår en negativ förändring jämfört med föregående läsår. I 

Matematik 1b ökar antalet F från 11% till 23% och i Matematik 2b ökar antalet F från 19% till 

41%. Den tydligaste positiva avvikelsen ligger i den icke obligatoriska MATMAT03b. Denna kurs 

behöver kommenteras att det är ytterst få elever som läser. Enstaka elevers resultat får därmed 

stort procentuellt genomslag i denna jämförelse. 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Den här delen går igenom hur eleverna upplever LBS Stockholm Södra utifrån trygghet. Det går 

även att utläsa hur eleverna upplever att de behandlar varandra, deras studiero och huruvida 

skolan ingriper om någon har blivit illa behandlad. 



 

 

 

 

 

Det resultat som framgår i resultatet från elevenkäten är att tryggheten har, sedan en lång tid 

tillbaka, uppnått en stabil nivå med enbart små förändringar. Mellan läsåren 19/20 och 20/21 

har det inte blivit några förändringar överhuvudtaget. 

Elevernas upplevelse av hur de behandlar varandra har förbättrats över åren. Från 80% till 85%. 

Det finns även en ökning i elevernas upplevelse av studiero och i elevernas upplevelse av 

huruvida skolan ingriper när någon blir illa behandlad. 

  



 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

På LBS har vi organiserat undervisningen utifrån elevernas behov och potential. För oss är 

samverkan nyckeln till en framgångsrik undervisning. Lärarna arbetar i team kring varje klass för 

att se till att undervisningen organiseras i linje med läroplanens mål och samverkas utifrån varje 

klassammansättnings unika behov. Detta arbetssätt inkluderar elevernas inflytande som 

inkluderas in genom klassråd samt elevrepresentanter som vid deltar på lärarnas mötestid för 

att utvärdera insatser tillsammans med lärarna.  

Eleverna har schemalagd undervisningstids över tre år som summerar till 2250 timmar. Vi har 

valt att differentiera undervisningstiden för att relativt öka utlägget i kurser som vi ser ett behov 

av mer undervisningstid. På vår skola har detta resulterat i ett relativt ökat utlägg i matematik 

och i svenska.  

Bedömning och betygssättning  

Under läsåret har vi genomfört betygskonferenser. Betygskonferenserna har arbetat med 

utifrån två perspektiv dels har lärarna arbetat utifrån ämnesdisciplin för att skapa samsyn och 

likvärdighet i betygsättningen. Det andra perspektivet har handlat om att skapa förutsättningar 

för att göra allsidiga betygssättningar. Lärarna har därför i undervisningsteamen samverkat kring 

bedömningsunderlag för att elevernas kunskaper ska synliggöras utanför ämnesdisciplinen.   

Distansundervisningens organisering 

Beklagligt nog har även detta läsåret varit präglat av pandemins konsekvenser och 

distansundervisning präglat en stor del av vår verksamhet även under 20/21. Vi organiserade 

distansundervisningen genom att de facto genomföra lektionerna fast över 

videokonferensverktygen. Eleverna behöll sitt schema och fick en undervisning anpassad för 

distansstudier.  

Elever som hade svårt att genomföra undervisningen på distans erbjöds undervisning på plats. 

Detta erbjudande togs sällan emot av eleverna utan man valde att trots svårigheter att delta på 

distans ändå fortsätta med detta. Under perioderna med distansundervisningen genomförde vi 

också en del undervisningsmoment på plats i skolan som inte gick att genomföra på distans. 

Detta kunde handla om laborationer och examinationer. 

Som mest under distansperioden fick eleverna undervisning hemifrån två av tre veckor. När 
restriktionerna lättades reglerades detta till en av tre veckor.  

 

 



 

 

 

Utvärdering och analys  

Examensgrad 

På LBS Stockholm Södra kan vi se en större generell måluppfyllelse i jämförelse mot tidigare år. 

Vi är glada över att 95% av våra elever tar examen i år. Vi kunde tidigt se stora utmaningar att 

med att eleverna skulle nå så höga resultat som det blev. Under höstterminen genomförde vi 

prognoser som innebar att endast 78% av våra elever skulle ta en examen. Som en del i vårt 

arbetssätt i undervisningsteamen gjordes analysen att behövda ta fram handlingsplaner för 

elever som riskerade F eller som hade med sig ett underkänt betyg sedan tidigare. När dessa 

handlingsplaner var genomförda fick varje elev i åk 3 som riskerade att inte ta en examen en 

dedikerad examenscoach som skulle stötta eleverna genom dess handlingsplan. Ett av våra 

fokusområden detta läsår har handlat om stöd och stimulans och aktiv resursfördelning. I 

reflektion med kollegiet tillskrivs examenscoacher och handlingsplaner som framgångsfaktorer. 

Genom detta arbetssätt fick eleverna tydligt beskrivet för dem vad de behövde göra för att nå 

en examen samt den vägledning som behövdes för att nå dit.  

Under tidigare år har vi sett en relativt stor skillnad mellan pojkars och flickors examensgrad. 

Denna skillnad har krympt samtidigt som den generella examensgraden har ökat. Vi ser att det 

framförallt är pojkar som har gynnats av detta arbetssätt utifrån ett resultatperspektiv. I samtal 

med elevrepresentanter har även flickor uppgett att examenscoacher skapat tydlighet och 

avlastning.  

När vi tittar på skillnader mellan våra program kan vi se att examensgraden för elever på 

teknikprogrammet har sjunkit för tredje året i rad. Vid en närmare analys över de elever som 

inte har tagit examen kan vi se att dessa elever utvecklade problem med närvaron under 

distansundervisningen. På estetiska program ökade examensgraden med 11%. Detta tillskrivs 

handlingsplaner och examenscoacher en stor del av ansvaret för. 

GBP 

Läsåret 20/21 ökar LBS Stockholm Södra resultaten i genomsnittlig betygspoäng (GBP) rejält. På 

aggregerad nivå ökar skolan från 14,3 till 14,9 – men det är framför allt det estetiska 

programmet som tar ett stort kliv uppåt. Där finns det en ökning från 14,0 till 15,1 på ett år. 

Bakgrunden till den här ökningen är att skolan tidigt identifierade att vi behövde ha ett särskilt 

fokus på årskurs 3. Läsåret 19/20 upptäckte vi hur negativt distansundervisningen kunde 

påverka elevernas mående och studieresultat samt att skolan behövde sätta in särskilda insatser 

för att stärka eleverna i bland- och distansundervisningen. De insatser som vi genomförde för att 

förbättra resultaten för årskurs 3 var att införa undervisningsteam i samtliga årskurser – tidigare 

hade vi det enbart i årskurs 1. I och med att undervisande lärare regelbundet kunde samverka 

kring specifika elevgrupper kunde vi snabbt identifiera när olika anpassningar behövde sättas in 

och vilka anpassningar som vi borde fokusera på. Detta skedde även kollegialt vilket gjorde att 

lärarna genomförde dessa förändringar tillsammans under ledning av undervisningsteamsledare 

och specialpedagogiskt stöd. Detta har lett till att eleverna har kunnat få en mer varierad 

undervisning med fokus på att stimulera varje grupp utifrån deras förutsättningar och behov. 



 

 

 

Betygsfördelning 

När man tittar på betygsfördelning på LBS Stockholm södra så är perspektivet på könsfördelning 

en viktig ingång. Vi kan se skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Både flickor och pojkar 

har generellt sett fått sämre betyg än förra året. Men flickor får i större utsträckning betyget A 

och F än pojkar som i större utsträckning får betyget E. Orsaken till den generella 

betygssänkningen tillskrivs svårigheter att bedriva distansundervisningen med samma kvalitet 

som på plats.  

Kurser med många F 

Det är tre kurser under läsåret 20/21 som utmärker sig med en iögonfallande ökning av antalet 

F. Det är Matematik 1B, Matematik 2B och Svenska 2. 

Matematik 1B ökar från 11% F till 23% och matematik 2B ökar från 19% F till 41% F. Den främsta 

orsaken till den här ökningen är övergången till distansundervisning. Detta gäller framför allt för 

årskurs 1 och matematik 1B. En av de tydligaste framgångsfaktorerna på skolan är att lärarna 

har kunskapen och möjligheten att anpassa undervisningen utifrån elevers behov i klassrummet 

samt det relationella arbetet läraren bedriver gentemot dennes elever. Detta arbetssätt har 

varit svårt att överföra helt och hållet till distansundervisningen. Det vi kan se är att 

undervisning i klassrummen ger markant bättre förutsättningar än digital undervisning – i 

synnerhet i kurser som redan från början är utmaningar för våra elever. 

Vad gäller Svenska 2 finns det två utmärkande faktorer som påverkar resultatet. Den främsta 

orsaken är, precis som kring matematiken, att distansundervisningen har påverkat 

möjligheterna att fullt ut stötta varje enskild elev till att nå så långt som möjligt. I och med 

distansundervisningen har även textproduktionen inom svenska ökat vilket har föranlett en viss 

mättnad av textarbete hos eleverna. Möjligheten att variera undervisningen med olika sorters 

‘texter’ och muntliga alternativ har minskat på grund av att det är svårare att genomföra dessa 

under distansundervisningen. 

Varierad undervisning 

Under distansundervisningen kan vi se en minskad grad av variation inom undervisningen och en 

ökad användning av skriftliga uppgifter i olika former. Detta har framkommit i samtal med 

eleverna vilket vi även har mätt genom att be elever räkna ord som de skrivit detta läsåret i 

jämförelse med förra. De skriftliga uppgifterna kan vara små, en exit-ticket i slutet av en lektion, 

eller större, mer omfattande slutuppgifter för ett moment. Det sammantagna är att vi kan se en 

överanvändning av skriften som en kunskapsuppvisande funktion vilket beror på de tekniska 

hinder som distansundervisningen skapar för andra varianter av kunskapsuppvisningen. 

Erfarenhetsmässigt har det, enligt lärarnas självreflektion kring distansundervisningen, varit 

svårare att genomföra samtal och diskussioner i helklass eller i mindre grupper digitalt. Till viss 

del handlar det om tekniska hinder (att funktionen break-out-room inte fanns från början i våra 

digitala plattformar), och till viss del handlar det om ovana hos såväl läraren som eleverna att 

samtal online. Organisationen av den varierade undervisningen har varit sådan att variation har 



 

 

 

prioriterats under de tidpunkter som eleverna har varit i skolan under blandundervisningen. 

Detta var givetvis inte möjligt under de tidpunkter då hela skolan hade distansundervisning. 

Eleverna har även i såväl elevråd som mentorssamtal uppmärksammat denna skillnad i den 

varierade undervisningen – med förståelsen att det har varit svårt att variera digitalt. Så gott 

som alla elever har velat haft mer närundervisning, undervisning i skolan, istället för 

distansundervisning – av den enkla anledningen att de undervisningskvaliteten (variationen av 

undervisningen) är bättre i skolan än digitalt. 

Slutsatser och arbete framåt  

Vi se att stora delar av vår verksamhet har drabbats av distansundervisningen. Vi har fler  elever 

som har drabbats av svårigheter med studierna under detta läsår samtidigt som vi har en högre 

måluppuppfyllelse. I vår analys ser vi att vi har gjort en aktiv resursfördelning till åk 3 som tog 

studenten. Vi har därför ett stort arbete framför oss med åk 1 men framförallt åk 2. Vi kommer 

för under nästa läsår att omgående ta fram handlingsplaner för alla i åk 3 samt tillsätta 

individuella studiecoacher vid sidan av mentorskapet. Syftet med detta är att eleverna så tidigt 

som möjligt ska få en möjlighet att klara av eventuella kurser där man misslyckats.  

Tidigt nästa läsår kommer vi även att erbjuda elever som i blivande åk 2 som inte har klarat av 

matematik 1b att få ytterligare undervisning i dessa kurser. Detsamma gäller för eleverna i 

blivande åk 3.  

Vi ser att den variationen i undervisningen har varit bristande under läsåret 20/21 i och med 

perioderna under distansundervisningen. Under kommande läsår ska vi delta i det 

specialpedagogiska lyftet, med syfte att lärarna ska bli bättre på att anpassa undervisningen 

efter elevernas förutsättningar, men också skapa förutsättningar för en mer varierad 

undervisning. Distansundervisningen har inneburit en stor skrivutmattning bland våra elever 

vilket har missgynnat elever som inte är lika starka i skriftliga sammanhang. Denna typ av 

undervisning har också ställt höga krav på elevers studiemiljö och förutsättningar för studiero i 

hemmet. Detta är något som vi sätt brustit när eleverna har undervisats hemifrån. Eleverna har 

också inte utvecklats på samma sätt social under distansundervisningen som de skulle haft 

möjligheten att göra i skolan. Vi ser att det har haft en inverkan på våra resultat då detta 

dessvärre minskat elevernas närvaro i skolan. Arbetet med detta kommer vidare presenteras i 

avsnittet kring likabehandling, normer och värden.  

 

 

 

 



 

 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering 

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

kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. 

Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet 

i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I 

planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras 

kommande år.  

Under vårterminen 2021 har en Lika- och värdegrundsarbetsgrupp initierats (LoV-gruppen) där 

två personal (speciallärare och kurator) ska leda en elevgrupp som arbetar med likabehandlings- 

och värdegrundsfrågor. 

LoV-gruppen på LBS Stockholm Södra återstartades under vårterminen 2021. Syftet under 

vårterminen har varit att tydliggöra syftet med gruppen och ge gruppen dess organisatoriska 

förutsättningar. Det huvudsakliga syftet är att inkludera elever i värdegrundsarbetet på skolan 

för att få in ett elevperspektiv på det arbetet och agera som länk mellan eleverna och skolans 

andra organisationsformer: undervisningsteam och skolledning. LoV-gruppen kommer att 

samlas en gång per månad med fasta punkter och det som uppdagas där kommer att kunna 

föras vidare direkt till berörda undervisningsteam. 

Inom ramen för ordinarie undervisning lyfter lärare fram frågor om jämställdhet och normkritik, 

både inom ramen för inriktningsämnen, där eleverna exempelvis arbetat med normkritiska 

analyser i relation till spelkaraktärer, och inom gymnasiegemensamma ämnen. I svenskan har 

t.ex. eleverna på teknikprogrammet i åk 2 arbetat med samtycke och sexuellt våld samt haft 

workshops kring manlighet och manlighetsnormer.  

LBS-Klubb har varit en viktig del i skolans arbete med värden och normer. “LBS klubb” är en 

möjlighet för eleverna att samlas kring ett intresse och utöva detta tillsammans. Klubbarna ska 

vara inkluderande och möjliggöra för elever att träffas utanför de ordinarie sammanhangen i 

skolan. Eleverna som väljer att delta i klubbarnas verksamhet gör det under skolan 

ordningsregler och ska verka under samma normer och regler som skolan i övrigt verkar. Genom 

LBS klubb har det visat sig att eleverna har lyckats inkludera elever som uppvisat svårigheter att 

knyta sociala relationer inom ordinarie skolverksamhet. En del elever inom LBS-klubb som 

tidigare har uppvisat svårigheter att närvara i skolan, har funnit en väg in i att närma sig skolan 

genom klubbarna. Skolan upplåter lokaler och vuxennärvaro och inte sällan deltar även personal 

i aktiviteterna som är alltifrån att spela rollspel till att dansa.  Detta är en del i vårt främjande 

elevhälsoarbete på skolan som initierats helt av våra elever.  

 

 

 



 

 

 

Utvärdering och analys 

Vi ser att arbetet med normer och värden på skolan under läsåret 20/21 varit framgångsrikt. I en 

del klasser har undervisningsteamen behövt arbeta problemorienterat och behandlat frågor 

som könsidentitet, studiero och frågor gällande diskriminering. Vi ser att vi behöver informera 

eleverna mer om vad som händer om man upplever sig illa behandlad eller kränkt då andelen 

elever som upplever sig utsatta i enkätundersökningar är fler än de eleverna som meddelat 

detta till personal. När personalen haft goda förutsättningar för att gemensamt arbeta med 

normer och värden, har det visat sig att vara framgångsrikt.  

Vi ser att arbetet med könsroller “machokultur” måste utvecklas på skolan. I utvärderingarna på 

skolan uppger lärarna detta som bakomliggande orsaker till skillnader i måluppfyllelse mellan 

könen. Dessa frågor har tidigare hanterats inom ramen för undervisningen.  

I förhållande till LoV-enkäten 19/20 har skolan backat i resultatet kring hur många av eleverna 

som känner till LoV-arbetet – det är en förändring från 95% HT19 som säger sig känna till skolans 

LoV-arbete till 77% HT20. Det vi kan se här är att information om LoV-arbetet behöver vara mer 

cykliskt (återkomma vid olika tidpunkter under läsåret) och ägas av fler funktioner samt att 

tydligt medvetandegöra när något sker i relation till LoV-arbetet.  

LBS Stockholm Södra genomför projektveckor under de två första veckorna av vårterminen. 

Dessa veckor syftar till att ge eleverna möjligheten att fördjupa sig i sina inriktningskurser för att 

få mer tid att starta olika projekt – exempelvis spelprojekt för spelutvecklare och spelgrafiker 

och filmprojekt för filmelever. Planen för 2021 års projektveckor var att, i samarbete med bl.a. 

RFSU, ha ett normkritiskt förhållningssätt till sex och porr som tema för samtliga elevers 

projektveckor. Tyvärr var detta tvunget att ställas in i och med att samtliga gymnasieskolor vid 

denna tidpunkt hade övergått till distansundervisning – dock är avsikten att ta upp detta projekt 

till läsåret 21/22 för att genomföra det då istället. 

Slutsats – arbetet framåt 

Framöver kommer vi ytterligare behöva stärka det systematiska arbetet med normer och 

värden. Genom att vi framöver organiserar LoV-arbetet inom en LoV-grupp med såväl personal 

som elever kommer skolan att kunna ge snabbare feedback mellan elevernas upplevelse av 

skolan och undervisningsteamen. Inom undervisningsteamen skapar vi en tydlig delegation och 

uppgiftsbeskrivning till de undervisande lärarna för varje klass att de ska hantera föreskrifterna i 

läroplanen gällande normer och värden. Vi har återkommande sett ett behov av att arbeta med 

könsroller och sexualupplysning i åk 2 och 3 och kommer att prioritera frågan inom ramen för 

undervisningsteamens arbete. Vi ser att arbetet med LBS klubb varit framgångsrikt och vilket vi 

kommer fortsätta med.  

Det vi behöver utveckla till kommande läsår är den cykliska kommunikationen kring LoV-arbetet 

– att information dissemineras vid olika, återkommande tidpunkter under läsåret. Eleverna 

behöver fästa händelser och information till detta arbete och fler i personalen behöver äga det 

informationsflödet.  



 

 

 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

På LBS Stockholm södra organiserades elevhälsan under läsåret 20/21 med en specialpedagog 

på 100%, en speciallärare på 85%, en skolsköterska på 40%, en kurator på 50% samt en SYV på 

35%. Bemanningen av elevhälsan har varit tillfredsställande för organisationen och elever som 

har uppmärksammats i behov av stöd har kunnat hanterats inom ramen för elevhälsans 

organisation.  

Elevhälsoarbetet har tre organisationsnivåer. Den första, mest grundläggande nivån är 

undervisningsteamen. Där uppmärksammar undervisande lärare elever som kan vara i behov av 

stödinsatser eller andra insatser. Dessa elever tas vidare till nästa nivå: för-EHT. Medverkarna i 

för-EHT är undervisningsteamsledarna (en för vardera program), speciallärare, elevresurs och 

skolledningen (rektor och biträdande rektor). Under dessa möten, som har ägt rum på onsdagar 

mellan 11:30 och 13:00, diskuteras insatser på såväl individ- som gruppnivå. En del insatser 

återbördas till undervisningsteamen och en del hamnar på nästa nivå: EHT. EHT-mötena 

genomfördes på torsdagar mellan 09:00 och 10:30. I dessa möten medverkade rektor, 

biträdande rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Syftet med dessa är att behandla 

svårare fall och fördela arbetet kring elever. 

Dessa möten har fungerat som ett stöd för även för undervisningsteamen där all information 

kring eleverna hanteras och omsätts till förebyggande och främjande elevhälsoarbete för på 

gruppnivå.  

Återkopplingen mellan de olika nivåerna sker dels genom dokumentation i digitala mallar, EWS 

och EHT-protokoll, dels muntligt under för-EHT (från rektor till undervisningsteamsledare) och 

under UT (från undervisningsteamsledare till undervisande lärare). I och med att det finns 

dokumentationsspår genom alla nivåer är det dessutom möjligt att spåra kommunikationen 

bakåt. 

Personalen på skolan har stor vana i att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare 

har samverkat med elevhälsan och de specialpedagogiska kompetenserna i teamet i form av 

kartläggningar under återkommande klassrumsbesök och elever som har lyfts inom ramen för 

undervisningsteamen.  

Under läsåret 20/21 har vi på LBS Stockholm södra finslipat det system för anmälningar vid oro 

att en elev inte utvecklas mot målen som etablerades under läsåret 19/20. Detta har förenklat 

för läraren att genomföra en anmälan och fler anmälningar har kommit rektor till känna. Detta 

har under arbetsåret inneburit ett stort behov av att filtrera och hantera anmälningarna. Under 

kommande läsår kommer lärarna tillsammans i undervisningsteamen genomföra dessa 

anmälningar för att vi inom ramen för EHT ska ha bättre förutsättningar att göra rätt 

prioriteringar. Vi kommer även att upprätta ett särskilt forum för att organisera arbetet med 

extra anpassningar.  



 

 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Inom ramen för undervisningsteamen har lärarna tillsammans med EHT-representanter planerat 

och utformat undervisningen i relation till klassens behov. Detta har varit ett framgångsrikt 

arbetssätt för att implementera exempelvis värdegrundsfrågor i undervisningen samt 

tillgängliggöra anpassningar för gruppen. Genom att lärarna träffas regelbundet har det varit lätt 

att tidigt uppmärksamma elever som uppvisat ett ohälsosamt eller avvikande beteende, vid 

exempelvis frånvaro eller sociala relationer.  

Den främsta framgångsfaktorn är att undervisningsteamen är, sedan starten av läsåret 20/21, 

organiserade för samtliga klasser på skolan och att det därmed finns kommunikationsvägar 

mellan undervisande lärare och EHT. De informationsbärande gångjärnen, 

undervisningsteamsledarna, har varit den tydligaste grundförutsättningen för att dessa 

kommunikationsvägar har hållit ihop och därmed få ett aktivt åtgärdande arbete, men också 

förebyggande och främjande 

Det nya arbetssättet kring anmälningar till EHT har visat sig vara effektivt för att se till att lärarna 

ska meddela rektor när en elev riskerar att inte nå målen. Genom att använda för-EHT som ett 

filter mellan undervisningsteamen/undervisande lärare och EHT har skolan upprätthållit en mer 

hanterbar mängd elever som EHT behandlar. På det sättet har det blivit lättare för EHT att 

prioritera arbetsuppgifter och ge rätt stöttning till elever i särskilda behov. 

Elevhälsoarbetet på LBS Stockholm södra är väl fungerande. Vi kommer fortsätta att utveckla 

arbetssätt för att informationsflödet kring elever i behov av stöd minimerar risken för att elever 

faller mellan stolarna. Vi kommer att ytterligare utveckla arbetssätt för att uppmärksamma 

elever som inte följer förväntad progression i undervisningen. Vi kommer att implementera ett 

särskilt forum för att diskutera anpassningar och extra anpassningar innan vi gör en pedagogisk 

utredning. Roller och gränsdragningar i EHT ska förbättras och vi ska tidigare än föregående läsår 

utreda vilka stödinsatser som eleverna är i behov av.  

Vi kommer att fortsätta med samma organisationsmodell i och med att den har fungerat väl 

under läsåret 20/21. Det vi behöver finslipa är, som vanligt, att säkerställa att kommunikationen 

når ut till alla berörda parter och att alla känner till hur hela EHT är organiserat – utifrån varje 

nivå. På det sättet är det lättare att förstå den egna rollen i sammanhanget.  

På LBS Stockholm södra är vi stolta över att den övergripande måluppfyllelsen har ökat jämfört 

med föregående år. GBP har även ökat vilket är ett styrkebesked. Det vi behöver 

uppmärksamma är att differensen mellan andelen F jämfört mellan de två programmen ökar. 

Dessutom behöver vi se över betygsfördelningens omkastning mellan flickor och pojkar: att fler 

flickor får A än pojkar och att fler pojkar får E än flickor. 

Vi ser att vi har identifierat väl fungerande processer som vi kommer att fortsätta utveckla. En 

mycket viktig process är undervisningsteamen på skolan. Vi ser en stor potential i att lärarna får 

förutsättningar att arbeta tillsammans med varandra mot gemensamma mål.  



 

 

 

Vi har även identifierat fungerande processer i elevhälsan som vi kommer att utveckla under det 

kommande läsåret som syftar till att tidigt kunna uppmärksamma elever i behov av stöd och 

dokumentera fungerande anpassningar för gruppen och individen.  

Lärarna på LBS Stockholm södra kommer även att arbeta med att förtydliga lärandemål och 

införa nya arbetssätt gällande återkoppling av elevernas utveckling mot lärandemål och 

kunskapskrav.  

  



 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Läsåret 20/21 har varit ett av de mest utmanande åren för svensk skola. Vi är så stolta över att vi det 

här året genom ett målfokuserat arbete ökade vår måluppfyllelse och vår genomsnittliga 

betygspoäng.  

I våra resultat kan vi också se en skillnad mellan pojkar och flickors resultat. Vi kommer att arbeta 

vidare med detta under läsåret och undersöka varför vi har dessa skillnader och hur vi kan 

kompensera detta.  

VI har också under året kunnat konstatera att vi genom individuell handledning möjliggjort för många 

elever att strukturera sin väg mot examen. Vi har gemensamt beslutat att arbetet med 

examenscoacher och individuella handlingsplaner framöver ska vara en naturlig del av vår 

verksamhet.  

Under distansundervisningen drabbades pedagogiken och kreativiteten hårt. Vi kunde tydligt se hur 

lärarnas pedagogiska upplägg var tydligare strukturerat än tidigare läsår. Samtidigt brast 

undervisningen när det kom till att stimulera elevernas kreativitet och behov av variation. Lärarnas 

förutsättningar för ämnesövergripande samarbeten försämrades. Mer kreativa redovisningsformer 

ersattes med prov och inlämningsuppgifter och eleverna upplevde att kravet på skrivande ökade. 

Detta gynnade elever som redan var duktiga på att redogöra för kunskaper i skriven form, samtidigt 

som elever med svårigheter att producera text fick det kämpigare. Här spelade vårt elevhälsoarbete 

en stor roll, att ta fram kreativa lösningar under pandemin att stötta elever och länka information 

och stöd till lärare för att lättare nå eleverna.  

Vi ser ju såklart fram emot att gå tillbaka till en traditionell närundervisning och möta eleverna i 

klassrummet igen. Pedagogerna på LBS Stockholm södra kommer under läsåret bli ännu bättre på att 

se elevernas olika behov tidigt och få fler verktyg att stötta eleverna, genom vår omfattande 

kompetensutvecklingsinsats kring specialpedagogik. Fokus framöver handlar om att variera 

undervisningen, att återigen kunna genomföra ämnesövergripande samarbete och att ytterligare 

utforska hur vi kan kompensera skillnaden mellan flickor och pojkars resultat. 

Jag hoppas att du som läsare av denna kvalitetsrapport finner läsningen intressant samt att det 

engagemang och kreativa lösningar som personalen tillsammans med eleverna hela tiden utvecklar 

går att utläsa av denna redovisning.  

 

 



 

 

 

8. Resultatbilaga 

● Andel med examen 

 

 

 

● Genomsnittlig betygspoäng, GBP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

● Betygsfördelning, samtliga elever 

 

 

 

 

 

● Demokrati- och värdegrundsarbete 

 


