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1. Ledare – rektor har ordet 

 

Det gångna året har onekligen inneburit en hel del utmaningar för såväl personal som elever i 

kölvattnet av Coronapandemin. Det har ställts stora krav på flexibilitet, god planering samt att 

med kort varsel justera och anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar. Överlag anser 

jag att både personal och elever har klarat det med den äran även om det säkert finns anledning 

att misstänka att eleverna inte riktigt fått förutsättningar att fullt ut kunna göra sig själva 

rättvisa. Om detta går bland annat att läsa i granskningsrapporten “Utbildning under 

Coronapandemin i gymnasieskolan” som Skolinspektionen sammanställt efter att ha genomfört 

granskning i 225 gymnasieskolor i höstas och där LBS Trollhättan var en av de deltagande 

skolorna. Även om vår återkoppling var positiv utan några direkta anmärkningar eller 

rekommendationer kring förändringar så vill jag som rektor naturligtvis att skolans elever skall 

få bästa tänkbara utbildning, vilket under omständigheterna har varit mer utmanande detta år 

än tidigare år. 

 

Men pandemins effekter har också inneburit positiva förändringar och nya insikter. Vår digitala 

kompetens har blivit än bättre och vi har förvärvat nya värdefulla insikter som vi kanske inte 

hade gjort ifall vi inte ställts inför denna extraordinära situation. Nya digitala verktyg har 

inkorporerats i undervisning med positiva synergieffekter på elevernas deltagande och aktivitet 

i undervisningen. Elever som av olika skäl haft en oroväckande hög frånvaro har plötsligt under 

fjärrundervisningen kunnat delta i väsentligt högre utsträckning än tidigare och därmed ökat 

sina chanser att klara utbildningen. 

 

Insikter och erfarenheter som förvärvats under denna period kommer sannolikt att påverka och 

förändra verksamheten till det bättre även när pandemins effekter minskar och samhället 

återgår till ett mer normalt tillstånd. De möjligheter som digitaliseringen innebär lär sannolikt 

innebära att en del undervisningsinslag lär bestå vilket kommer att skapa en mer flexibel och 

tillgänglig undervisning till förmån för eleven. 

 

Så det är med viss tillförsikt som jag ser fram emot kommande läsår som förhoppningsvis blir 

aningen mer förutsägbart så vi med våra nyförvärvade insikter och kunskaper kan verka för att 

bedriva bästa tänkbara verksamhet. 

//Fredrik Ohnesorge  



 

 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Trollhättan 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 Trollhättan är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen bedriver 

gymnasieutbildningar inom följande program: 

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

● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

Informations- och medieteknik 

På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några 

skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

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

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

Skola startår Skola Startår 

LBS Varberg  2001/2002 LBS Nyköping 2010/2011 

LBS Borås 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 

LBS Halmstad 2002/2003 LBS Stockholm Södra 2014/2015 

LBS Mediegymnasiet  2003/2004 LBS Göteborg 2014/2015 

LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Linköping 2015/2016 

LBS Lund 2007/2008 LBS Växjö 2017/2018 

LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Stockholm Norra 2018/2019 

LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Örebro 2018/2019 

LBS Helsingborg 2009/2010 LBS Malmö 2020/2021 

 

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

är bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på 

elevernas upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste 

våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för 

eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa 

områden. Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är 

vägledande för verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning 

och förbättring. 

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

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

skollagen.  

 

 



 

 

 

Om LBS Trollhättan 

 

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 
3 

Estetiska programmet ESBIL 21 22 21 

 ESEST 14 21 15 

 ESMUS 8 9 - 

Teknikprogrammet TEDES 13 15 17 

 

 

● Socioekonomisk bakgrund  

 

Läsår Andel 
(%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
högutbildade 
föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2019/2020 17,9  

82,1 
58* 14* 

2020/2021 23,2  

76,8 
59** 13** 

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

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

 

Personal 

Under innevarande år och i skrivande stund så arbetar 24 personer på skolan. 

Huvuddelen av de anställda är lärare med varierande tjänstgöringsgrader av vilka fördelningen i 

nuläget är 50/50 i andelen behöriga och obehöriga lärare. Inför kommande läsår kommer den 

siffran att justeras mot en högre behörighet då ny behörig personal redan är anställd inför nästa 

läsår som då ersätter obehörig personal med visstidsanställning. Medlemmar ur personalen 

som i nuläget är obehöriga kommer också att inleda kompletterande validerande utbildning för 

att därigenom erhålla lärarexamen inom sina respektive ämnen. 

 

Utöver lärare så finns också en elevhälsa bestående av skolsköterska 50%, kurator 40%, 

specialpedagog 50%, skolläkare och skolpsykolog. Utöver detta finns även SYV om 10%.  

De tre förstnämnda samt SYV finns på skolan emedan skolläkare och skolpsykolog är kopplade 

mot skolan och deltar i elevhälsoarbetet med jämna intervaller samt på förekommen anledning. 

 



 

 

 

Lokaler  

 

Skolans lokaler är belägna i Innovatumområdet i Trollhättan och är adekvat anpassade till 

skolverksamhet. Under innevarande läsår har det pågått en process där lokalfrågan har setts 

över och skolan kommer under läsåret 21/22 flytta till nya lokaler mitt i centrala Trollhättan. 

Dessa lokaler renoveras med skolans specifika behov i åtanke och kommer således att vara 

bättre lämpade än de nuvarande. 

 

Organisation och arbetsformer   

Den organisation som låg fastställd inför läsåret och som fungerat som utgångspunkt för detta 

läsåret bestod av två lärararbetslag ledda av varsin arbetslagsledare, tillika förstelärare. 

Förstelärarna ingick även i en ledningsgrupp tillsammans med biträdande rektor. 

 

Utöver detta fanns också en samverkansgrupp bestående av rektor, biträdande rektor, 

lokalombud och skyddsombud. 

 

Beträffande utvecklingsorganisationen så har den primärt utgått ifrån ledningsgruppen där 

förstelärarna lett arbetet kopplat till skolans prioriterade målområden under överinseende av 

rektor. Löpande utvärderingar och återkoppling från personalen har skett under läsårets gång. 

 

  



 

 

 

 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

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

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

framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 

Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

 

 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket 

sätt huvudmannen och skolledningen organiserar 

och skapar förutsättningar för utbildningens och 

undervisningens genomförande, dels om andra 

förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av 

personal och elever. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen. 

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

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

 

Proaktiv uppföljning 

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

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

är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 

Kollegial samverkan 

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

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

varandra. 

 

Aktiv resursfördelning 

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



 

 

 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

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

eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är 

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

arbetslivet. 

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

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

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

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

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

de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät 

(januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april 

görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå 

målen.  

 

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

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

som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas 

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

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

nationella provresultat.  

 

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

 

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

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

examensmålen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 

som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 

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

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

 

I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

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

högre måluppfyllelse nästa läsår. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolans lokala systematiska kvalitetsarbete  

Utöver de gemensamma kvalitetsprocesserna som är angivna ovan så sker ett antal lokala 

processer som primärt är framåtsyftande och där tonvikten ligger på innevarande läsår. 

 

Vi använder oss bland annat av ett dokument för att bevaka elever som riskerar att inte nå 

examen. I dokumentet sammanställs frånvaro, då vi av erfarenhet vet att det finns en hög 

korrelation mellan frånvaro och försämrade skolresultat. Här står även mängden underkända 

kurser på totalen, ifall det är examensgrundande kurser samt vilka kurser som ur strategisk 

synpunkt blir viktiga för eleven att fokusera på. Här framgår även föreslagna åtgärder samt vem 

som är mentor och som också har i uppdrag att stödja och guida eleven i att göra väl avvägda 

prioriteringar samt hjälp med att strukturera studierna på bästa sätt. 



 

 

 

 
 

Dokumentets underlag grundar sig bland annat på föregående års resultat, aktuell 

frånvarostatistik men också skattningar från pågående kurser. 

 

Dokumentet synkar också med ytterligare ett dokument som bevakar elevernas pågående 

progression i deras respektive kurser - ett översiktsdokument kallat EWS, Early warning system.  

 

 
 

Vid regelbundna tillfällen gör undervisande lärare en skattning av elevens progression så att det 

blir möjligt att bevaka och uppmärksamma elever som av någon anledning bedöms inte nå 

minst E i kursen. Åtgärder sker då dels, inom ramen för ordinarie undervisning i form av extra 

anpassningar men det kan också handla om pedagogiska kartläggningar av spec.ped och 

eventuella åtgärdsprogram i syfte att stötta elev och lärare för att eleven skall klara sin 

utbildning utifrån sina behov och förutsättningar. 

 

  



 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

 

Skolan har under läsåret haft två huvudsakliga prioriterade fokusområden där det ena faller in 

under det löpande systematiska kvalitetsarbetet men med lutning åt skolans driftorganisation. 

Det huvudsakliga målen har inom detta fokusområde har varit att förfina processer och rutiner 

för att få en bättre översikt över elevernas progression i syfte att mer proaktivt kunna stötta 

eleverna i deras kunskapsutveckling mot examensmålen. 

 

Exempel på processer som har bearbetats under läsåret har bland annat varit framtagande av 

en EWS - Early warning system, som nämnts ovan, i syfte att så tidigt som möjligt få en överblick 

över elevernas progression och status i förhållande till kunskapskraven. 

 

Ett annat exempel är översynen av mentorskapet där en omstöpning kommer att ske till 

kommande läsår i syfte att öka tillgängligheten av mentor så långt det är möjligt där ansatsen är 

att mentor så långt det är möjligt också ska undervisa eleverna man är mentor för. Även 

uppdragets innehåll ses över och kommer att revideras för att bättre svara upp mot 

elevgruppen samt för att bättre samspela med skolans andra prioriterade fokusområden, vilket 

ni kan läsa om i nedanstående stycke. 

 

Det andra prioriterade fokusområden har varit kopplat till skolans utvecklingsorganisation. 

Under ett antal års tid har skolan aktivt arbetat med Lektionsdesign där differentierad och 

tillgänglig undervisning stått i fokus. Ansatsen är att utveckla lärarnas kompetens inom området 

för att bättre kunna svara upp mot elevers olika behov och därigenom kunna bedriva en 

kvalitativt bättre undervisning som stödjer eleverna i deras kunskapsutveckling. 

 

  



 

 

 

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 

 
 

 
 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska skolan se till att samtliga elever ska ges möjlighet att 

uppnå kraven för en högskoleförberedande examen. I år nådde 90% av skolans elever dessa 

krav vilket är en minskning jämfört med tidigare läsår. På teknikprogrammet är antalet elever 

med examen 100%, vilket är en förbättring mot föregående år, medan det på estetiska 

programmet finns en tydlig minskning. Där sjönk det från 100% till 86%.  

 

Bland flickorna var det oförändrat 100% som nådde examensmålen i år, och bland pojkar ser vi 

en minskning från förra årets 97% till årets 88%. 

 

GBP avgångsbetyg 

 
 



 

 

 

  
Betygsgenomsnittet för avgångseleverna är 13,7 vilket kan jämföras med föregående års 

genomsnitt på 14,1. Hos flickorna ser vi en ökning från 14,4 till 15,5 jämfört med föregående år. 

Hos pojkarna ser vi däremot en minskning från 14,0 till 13,2.  

 

Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

 
 

I år var 85 % av samtliga satta betyg E eller högre, en minskning med 7% jämfört med 

föregående år. Det faktum att andelen F-betyg ökat jämfört med föregående har givetvis 

påverkat betygsgenomsnittet negativt. Samtliga godkända betyg förutom C har minskat.  

 

Vi kan konstatera att den största förbättringen skett på teknikprogrammet. Detta framförallt på 

grund av att andelen F-betyg där minskat med 4% medan det på estetprogrammet skett en 

ökning med 10%.  

 

Det finns en tydlig förskjutning i de olika betygsnivåerna mellan pojkar och flickor. Flickorna har 

en lägre andel F-betyg än pojkarna men också en markant större andel högre betyg. Över 

hälften av flickorna får betyget C eller högre medan det hos pojkarna endast är knappt en 

tredjedel som hamnar i detta intervall. 

 



 

 

 

 
 

Sett till betygsfördelning mellan betygsvärden och de ämnen som krävs för en gymnasieexamen 

och grundläggande högskolebehörighet (Eng 5 + 6, Sve 1 + 2 + 3, Mat 1b/1c samt GYAR) kan vi 

se en minskning i samtliga ämnen förutom matematik 1c där det gått från 80% till 100% 

godkända betyg. Den största minskningen ser vi i matematik 1b där det gått från 95% till 71%. 

 

Resultat nationella prov 

På grund av den rådande pandemin med Covid-19 så genomfördes inga nationella prov under 

läsåret 20/21. 

 

Andel elever med gymnasieintyg 

 

Inga elever har under läsåret varit aktuella för ett gymnasieintyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Nedan presenteras resultat från höstterminens likabehandlings- och värdegrundskartläggning. 

De frågor vi väljer att lyfta fram särskilt är: 

 

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

● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

 

 

Andelen elever som upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt har en marginell 

negativ tendens med en minskning om 1%. Beträffande tryggheten på skolan så är det 

resultatet detsamma gentemot föregående läsår. 

  



 

 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

 

Skolans övergripande organisation har till stora delar lagts av föregående rektor som bytte 

uppdrag inför läsåret. Ett arbete har därför initierats med att se över rutiner och strukturer 

vilket har pågått under året i enlighet med de fokusområden som framgår i skolans arbetsplan. 

 

Utöver detta så har GUT setts över och inför kommande läsår sker en aktiv omfördelning av 

tidutlägget för att bättre svara upp mot de behov som framkommit i olika analyser och 

utvärderingar.  

 

Under året har det också bedrivits lovskola för att kompensera för effekterna som pandemin 

inneburit för elevernas möjligheter att tillägna sig undervisningen eller på grund av ofrivillig 

frånvaro för att de följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande minimering av 

smittspridning. 

 

Lärarna är organiserade i arbetslag där det hålls arbetslagsmöten där fokus ligger på både drift 

och utvecklingsfrågor. Utvecklingsfrågorna är kopplade primärt till arbetet med Lektionsdesign 

som leds av förstelärarna, tillika arbetslagsledare. Kompetensutvecklingen har på olika sätt 

fokuserat på att fördjupa eller komplettera det övergripande fokusområdet. Bland annat har 

personalen tagit del av den utbildningsserie som tagits fram av Academy där Kristina Bähr och 

Monica Mattsson problematiserar tillgänglig undervisning. Skolans specialpedagog har också 

genomfört vissa fortbildningsinsatser med fokus på NPF. 

 

Bedömning och betygssättning  

 

All personal har genomgått utbildningen Betyg och Bedömning som genomförts av Karlstad 

Universitet på uppdrag av AcadeMedia. Utöver detta så har varje olegitimerad lärare 

handledning av behöriga lärare som assisterar vid betygsättningen för att rättssäkerheten i 

myndighetsutövningen skall bli så hög som möjligt. 

 

Distansundervisningens organisering 

Skolan har bedrivit fjärrundervisning i varierande omfattning under året i enlighet med 

rekommendationer från FHM. Undervisningen har under dessa perioder bedrivits enligt schema 

men digitalt, primärt via Google Classroom och Google Meet. 

Under dessa perioder har undervisningen bedrivits i respektive kurs “digitala klassrum” där 

lärarna också öppnat ytterligare mötesrum i Meet dit eleverna kan hoppa in och ur för att 

enskilt kunna ställa frågor. Lärarna har också i hög grad använt sig av Google Chat för att 

kommunicera med eleverna under de perioder då elever haft fjärrundervisning för att öka 

tillgängligheten till lärare för eleverna. 



 

 

 

Praktiska moment har organiserats för så att dessa kunnat ske på plats enligt dels roterande 

schema men också utifrån att lärarna aktivt kastad om i sina planeringar och justerat dessa med 

hänsyn tagen till omständigheterna och de roterande schemat som förekommit då eleverna 

tillåtits vara på plats. 

Elever i särskilt behov av stöd, eller med ömmande skäl har tillåtits att vara på plats i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Elever har också i en större utsträckning än vanligt kunnat låna med sig skolans utrustning för 

att kunna utföra utbildningsinslag och i förekommande fall har skolan betalat för elevers 

nätuppkoppling för att de skall kunna delta i fjärrundervisningen. 

 

Utvärdering och analys 
 

Kunskaper 

 

Rörande examensgraden ovan över tid så ser vi i år en nedgång på nästan 10 procentenheter, 

vilket lägger vårt resultat i paritet med föregående års rikssnitt längst till höger. Detta kan delvis 

förklaras genom den höga graden fjärrundervisning, vilket leder till mer utmaningar för vissa 

elever med redan låg motivationsgrad eller behov av stöd. Rörande resultatet på programnivå 

så ser vi en skillnad mellan Estetprogrammet och Teknikprogrammet där Estet står för samtliga 

individer som inte nått examensmålen, där pojkar är överrepresenterade. 

 

Rörande genomsnittlig betygspoäng så visar resultatet en nedgång med ca 0.5 procentenheter, 

vilket gör att vi fortsatt befinner oss under rikssnittet. Även här ser vi att den genomsnittliga 

betygspoängen följer samma utveckling som examensgraden, det vill säga att pojkar på 

estetprogrammen står för den tydligaste diskrepansen med rikssnittet och har lägre 

betygspoäng. 

 

Anledningarna till detta har lyfts fram tidigare i kapitlet, men det bör också tas i beaktande i det 

framtida arbetet att det just är dessa elever som bör fokuseras något mer på. Ett exempel på 

detta kan vara fokus på grundläggande studie- och skolstrategier i början av årskurs 1, en 

produkt av lärdomar och slutsatser dragna av aktionsforskningen om tillgänglig undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Feedback och återkoppling 

 
 

 

 

 

 

Resultatet från undervisningsutvärderingen (UU) 20/21 visar en förbättring över tid, det är 

samtidigt så att runt hälften av alla elever inte upplever att de får tillfredsställande regelbunden 

återkoppling rörande hur de ligger till eller hur de kan utvecklas. Detta kan vara resultatet av en 

ökad kunskap om hur feedback och bedömning kommuniceras skriftligt via lärplattformarna. 

Det vill säga att eleverna kommer in i strukturen över tid, eller intresserar sig mer längre in i 

kurserna närmare betygsättning. Det kan också vara ett resultat av mer medveten struktur 

rörande KLF tid under måndagar, att genomgångar av framför allt matris och “att göra listan” i 

Classroom under KLF för att eleverna minst en gång varje vecka granskar hur de ligger till.  

 

Det finns samtidigt en risk för utebliven effekt många elever inte tar del av den skriftliga 

återkopplingen. Detta skulle kunna bero på att elever inte har ett intresse av den återkoppling 

som görs och på så sätt inte tar en del av den feedback som finns eller att eleven inte har vanan 

eller kunskapen att ta del av återkopplingen. Åtgärd för detta skulle kunna vara att 

systematisera läsning av feedback och matris under lektionstid utöver KLF i samband med 

bedömning samt fortsatt repetition och information om att samtal med lärare om bedömning 

och feedback är möjlig. Samt att både lärare men framförallt KLF stöttar elever att rensa och 

använda sin gmail för att relevant information om bedömning eller feedback inte ska försvinna 

bland aviseringar av nya uppgifter osv. Det kan även punkteras en splittring mellan 

lärplattformar, där olika sorters feedback förekommer på olika plattformar som eleverna inte 

får vana att använda.  

 

Detta kan också vara en del av en upplevd “avslappnad” studiekultur, som kan påverka 

förståelsen för den feedback som framkommer samt ointresse av att ta del av den. Att 

exemplifiera kunskapskrav och nivåer i undervisningen samt elevexempel på olika nivåer skulle 

även kunna hjälpa eleverna att förstå den återkoppling som förekommer samt dess mening. 

Detta kan både hjälpa eleven att bli motiverade när de får en större förståelse. Om återkoppling 



 

 

 

och feedback inte uppdateras inom en rimlig tid blir det också svårt att hålla elever motiverade 

och intresserade av informationen som framkommer. Därför skulle en åtgärd kunna vara 

följsamhet i överenskomna former för feedback och rimlig tid för bedömning, samt önskvärda 

riktlinjer för tidsgräns för feedback och bedömning vara en åtgärd. Även kontinuerlig feedback 

och avstämning under lektionstid kan hjälpa eleverna att hållas motiverade under aktivt arbete. 

Detta kan även få eleverna att känna sig mer säkra i det dem gör och har större möjlighet att 

utveckla det de arbetar med.  

 

Orsak: 

• Läraren informerar eleven - eleven är passiv i frågan. Även om information om 

bedömning och feedback finns, så tar inte eleverna i tillräcklig utsträckning del av 

den. 

● Okunskap. 

● Splittring mellan lärplattformar, feedback på ett ställe - bedömning på ett annat.  

● Ointresse. 

● Studiekultur. 

● Feedback och bedömning uppdateras inte eller genomförs inte. 

● Text som medium. 

 

Åtgärd:  

• Systematisera läsning av feedback och matris under lektionstid utöver Mentorstid, i 

samband med bedömning.   

• Stötta eleverna att rensa och använda sin gmail för att relevant information om 

bedömning eller feedback inte skall försvinna bland aviseringar av nya uppgifter osv. 

• Repetera och informera om att det går att prata med lärare om bedömning och 

feedback. 

• Avsätt specificerad tid till muntlig diskussion om bedömning och feedback. 

• Följsamhet i överenskomna former för feedback och rimlig tid för bedömning. 

• Önskvärd riktlinje för tidsgräns för feedback och bedömning. Informellt just nu 2-3 

veckor? 

• Exemplifiera kunskapskrav och nivåer i undervisningen. 

• Elevexempel på nivåer. 

 

 

 



 

 

 

Motivation och inspiration 

 
Rörande om lärare inspirerar elever att lära sig mer ser vi från föregående år en marginell 

förbättring på 3 procentenheter, följd av en nedgång under vårterminen. Resultatet visar att 

ungefär en av tre elever upplever att lärarna inte inspirerar dom att lära sig mer i hög 

utsträckning. Möjlig orsak till ökningen kan vara mer medvetet arbete med differentierad 

undervisning inom ramen för Lektionsdesign. Nedgången kan förklaras av en längre period med 

fjärrundervisning och de sociala och pedagogiska begränsningar det innebär - detta är så klart 

en temporär aspekt och vi kommer därför inte lägga större vikt vid den i analysen. 

 

En specifik orsak till att en hög grad av elever upplever lärare som oinspirerande kan vara 

enformiga lektionsupplägg, dvs. att eleverna upplever att lektionsaktiviteter och material i för 

hög grad blir samma. Detta riskerar förstärkas genom blockpass i de gymnasiegemensamma 

ämnena. Återigen kan detta åtgärdas genom att lägga ett större fokus på differentierad 

undervisning, men också en ökat kommunikation mellan undervisande lärare så liknande 

aktiviteter inte koncentreras till samma period för eleverna. Exempelvis rapportskrivande eller 

andra former av längre skrivmoment inte sammanfaller i flera kurser.   

 

En annan orsak till oinspirerande lärare kan ha att göra med att eleverna valt programmet och 

programinriktningar och förväntat sig en högre grad av spegling av dess program i de 

gymnasiegemensamma ämnena. Detta kan leda till en lägre grad av inspiration, där elevens 

intresse inte får tillräckligt utrymme. Detta skulle kunna åtgärdas genom mer kursövergripande 

samarbeten där examinationer tar tillvara mer av elevens programintresse. Utmaningar med 

detta är den grad av samplanering som krävs, framförallt då vi har en hög grad av blandade 

kursgrupper med olika programinriktningar i samma kursgrupp med flera inblandade lärare som 

följd. Även utan samarbete kan en annan åtgärd vara att varje enskild lärare strävar efter att 

möjliggöra att elevernas kreativitet och programintresse får utrymme i samtliga kurser i mån av 

möjlighet. En differentierad undervisning med flera vägar till lärande i olika form, med olika 

material alternativ kan vara en åtgärd för att möjliggöra detta.  

 



 

 

 

En ytterligare aspekt av inspiration har med elevens upplevelse av syftet med lärande att göra, 

en utmaning för lärare är att dels se till att undervisningens utformning upplevs som relevant 

utifrån programinriktning, men också utifrån ett personligt nyttoperspektiv. En viktig del av 

detta kan vara att där målbilden inte är tydligt definierad och kommunicerad så kan upplevelsen 

av läraren bli oinspirerande, framförallt om den kombineras med bristande feedback eller 

kvalité på feedback samt inte kopplas varken till det personliga nyttoperspektivet och/eller 

programintresse. Genom att förväntningarna förtydligas kan eleven följa med i sin process, och 

feedbacken blir också tydligare. Om eleven inte vet målet och vart hen befinner sig är det svårt 

att känna sig motiverad att lära sig mer. Detta kan återkopplas till tidigare resultat rörande den 

formativa aspekter i föregående stycke om läraren återkommande informerar eleven om dess 

nivå och vad nästa steg i kunskapsutvecklingen innebär. 

 

Orsak: 

• Enformiga lektionsupplägg. 

• Elevernas intresse ges inte tillräckligt utrymme. 

• Bristande koppling till elevernas verklighet och “nu”. 

• Programmets utformning motsvarar inte förväntningar eller önskan. 

• Långa lektionspass. 

• Bristande målbild och bristande feedback eller kvalité på feedback.  

 

Åtgärd: 

• Ämnesövergripande samarbeten för att kunna få relevans i flera kurser, exempelvis 

relation till inriktningsämnena. Hinder blandade kursgrupper. 

• Fortsatt arbete med differentierad undervisning inom ramen för lektionsdesign. 

• Kommunikation mellan lärare rörande planering för varierade skoldagar. 

• Tydliga förväntningar och i moment kombinerat med differentiering i nivå, omfång 

osv.  

• Kvalitativ feedback i rimlig tid.   

 

Studiero 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marginell förbättring gentemot föregående läsår. Ungefär 8 av 10 elever upplever att studieron 

är god. Ökningen kan bero på en högre grad av frånvaro bland elever under pandemin vilket 

resulterat i mindre elevgrupper. Vidare så togs krafttag för studiero under VT20 med nya 

ordningsregler förankrade i programrådet vilket kan ha bidragit. Pågående byggnadsprojekt 

under VT19/HT20 kan vara en orsak till störningsmoment i studieron. I den mån som 

“Lektionsdesign” har implementerats i lärarnas undervisning kan det ha haft en effekt för att 

skapa struktur till lektioner vilket kan ha bidragit till en ökad studiero. Gemensam struktur 

genom att lektionsplanering alltid publiceras (dagens lektion) kan ha minskat oklarhet kring 

lektionsupplägg vilket också kan bidra till ökad studiero.  

 

Den springande punkten för att åstadkomma en god studiero är att utforma och upprätthålla de 

ordningsregler vi tillsammans kommit överens om skall gälla. Det är mycket viktigt att vi som 

lärare har en samstämmighet kring dessa ordningsregler. Samma regler skall gälla vid alla 

lektionspass hos alla lärare. Detta är nödvändigt för att implementera de regler som vi vill ska 

bli till självklara rutiner som efterföljs av samtliga elever och lärare. Det kan handla om regler 

kring mobilanvändning, regler kring lektionsmaterial som elever alltid ska ha med sig, regler 

kring förtäring av mat och dryck i lektionssalar etc. En ytterligare åtgärd för att åstadkomma god 

studiero är att ha fasta och väl genomtänkta klassrumsplaceringar. 

 

Orsak: 

• Eleverna störs av varandras telefonanvändande. 

• En-till-En datorlösning. 

• Bristfälligt följande av ordningsregler. 

• Lärare upprätthåller inte ordningsregler kontinuerligt. 

• Elever har inte med sig sitt material och verktyg, exempelvis pennor.  

 

Åtgärd: 

• Fortsatt arbete med Lektionsdesign. 

• Återkommande krafttag gemensamt för att upprätthålla ordningsreglerna. 

• Stämma av om lärarkollegiet har en gemensam syn på ordningsreglerna. 

• Ta bort stödbenen rörande material och verktyg, exempelvis pennor. Nolltolerans. 

• Klassrumsplaceringar vid behov. 

 



 

 

 

Betygssättning 

 
Viss förbättring HT20/VT21 jämfört med HT19. Ungefär en tredjedel av eleverna upplever 

alltjämt att de inte informerats i grunderna för bedömning och betygsättning i hög grad. En 

tänkbar förklaring till detta kan möjligtvis sammankopplas med problemen med dubbla 

lärplattformar (matriser i schoolsoft, återkoppling i classroom) samt att vi återkopplar och 

informerar muntligt och skriftligt. Vi tror det är bra att tidigt i kurserna informera om hur 

bedömning och betygsättning kommer ske i kursen. Längs kursens gång informeras eleverna 

fortlöpande och det är då bra att dessutom ge elevexempel på hur vi bedömer och betygsätter. 

I elevexemplen är det är bra att visa hur vi skiljer mellan “utförligt”, “nyanserat”, “med 

säkerhet” “nya situationer” och “översiktligt”, “i viss mån”, “bekanta situationer” som är 

skolverkets formuleringar som återfinns i respektive kursmatris. 

 

Enkäten görs efter halva HT. Det är i allmänhet i början av kursen. Betygssamtal sker oftast i 

kursens slut. Jämfört med feedback som sker löpande under bedömningar under kursens gång. 

Eleverna fäster ofta vikt på betyg i feedback på delmoment under kursens gång och kan påverka 

enkätresultatet. Detta verkar dock inte vara fallet då resultatet från vårterminen i stort sett är 

det samma. 

 

Vikt på skriftlig kommunikation i bedömning kan vara problematisk, då elever dels inte tar del 

av den, dels inte förstår grunden i bedömningen i textform med ett språk som är baserat på 

kunskapskraven. Det är bra att under lektionstid under kursens gång vika tid åt att ge formativ 

muntlig feedback på bedömningen som gjorts skriftligt.  

 

Orsak: 

• Läraren informerar eleven - eleven är passiv i frågan. Även om grund för bedömning 

finns, så tar inte eleverna i tillräcklig utsträckning del av del. 

• Okunskap rörande kunskapskravens betydelse. 

• Textmedium.  

 

Åtgärd:  

• Systematisera läsning av feedback och matris under lektionstid utöver Mentorstid, i 

samband med bedömning.   



 

 

 

• Stötta eleverna att rensa och använda sin gmail för att relevant information om 

bedömning eller feedback inte skall försvinna bland aviseringar av nya uppgifter osv. 

• Repetera och informera om att det går att prata med lärare om bedömning och 

feedback. 

• Avsätt specificerad tid till muntlig diskussion om bedömning och feedback. 

• Exemplifiera kunskapskrav och nivåer i undervisningen med ett “vanligt” språk. 

• Elevexempel på olika betygsnivåer. 

 

Slutsatser och arbete framåt 

 

En slutsats är att förändring tar tid och att det därför är viktigt att hålla fast vid den inslagna 

vägen beträffande lektionsdesign. Vi ser att vi som kollegie tar steg framåt för varje år gällande 

en differentierad och inkluderande undervisning där elevgruppen är utgångspunkten. Att, som 

ovan beskrivits, bli bättre på att hitta synergieffekter gällande lektionsplaneringar, 

ämnesövergripande arbeten osv. för att både öka den röda tråden för eleverna för att skapa 

motivation och mening men också för att hitta en rimlig arbetsbelastning för lärarna är något vi 

fortsatt har att arbeta med. 

 

En annan lärdom är vikten av tydlig och snabb återkoppling för såväl elever som lärare. Ett led i 

detta, som redan identifierats tidigare under läsåret är behovet av att införa ett EWS för att 

löpande följa upp elevernas progression och genom detta vara bättre rustade för att kunna vara 

proaktiva istället för reaktiva. 

En annan slutsats är vikten av god schemaläggning, vilket förvisso varit problematisk i befintliga 

lokaler vilket också visat sig i schemat, där vår förhoppning är att detta iom nya lokaler kommer 

att kunna ske mer mot utgångspunkt i pedagogiska ställningstaganden än fysiska 

nödvändigheter. Med bättre lokaler kommer möjligheterna att korta lektionspass, parallellägga 

lektioner osv. bli mycket bättre och pedagogiska behov kommer att kunna tillgodoses i en större 

utsträckning än vad som hittills varit möjligt. 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

Under läsåret var arbetet organiserat utifrån tidigare års upplägg där en utsedd LoV-

samordnare besökta alla klasser vid uppstarten för att informera om dels sin roll men också för 

att tala om skolans styrdokument gällande allas lika värde etc. Besöken sker i regel i samband 

med att skolans ordningsregler ska tas fram så även dessa aspekter aktualiseras i samband med 

besöken, alltså vilken kultur och känsla vill vi ska råda på vår skola. 

 

Diskussionerna för detta sker på klasstiden där eleverna resonerar kring föregående års regler, 

föreslår nya osv. Underlaget från respektive klass sammanställs och tas sedan med elevrådet 

där slutgiltiga regler bestäms i samverkan med rektor. 

 



 

 

 

Utöver det löpande arbete som sker i relation mot 1 Kap. 4§ i Skollag så arbetar skolan aktivt 

med olika aktörer som t.ex. RFSL/RFSU, Ungdomsmottagningar osv. som vi samverkar med på 

olika sätt.  

 

Det organiseras också för olika temainslag i undervisningen där gruppidentiteter, feminism, 

heteronormalitet osv. är exempel områden som bearbetas i olika kurser. 

 

Eleverna ges också möjlighet att vid ett antal tillfällen per år anonymt göra sin röst hörd via 

elevenkät och undervisningsutvärderingar där frågeställningar inom områden finns med för att 

skolan löpande skall kunna se ifall det sker någon progression beträffande dessa frågor samt för 

att få syn på eventuella strukturella frågor som behöver adresseras. 

 

 

Utvärdering och analys 

 

Vid en snabb anblick så tycks det som att rådande rutin om uppsökande arbete i klasserna av 

LoV-samordnaren ger en positiv effekt beträffande att eleverna upplever sig vara informerade i 

relativt hög grad. Föregående år var andelen elever som svarade att de hade fått information 

84% vilket till i år ökat till 96%. 

 

 
Fråga: Har du fått information om likabehandling- och värdegrundsarbetet på din skola? 

 

När det gäller information kring vem man kan vända sig till ifall man som elev blivit kränkt eller 

illa behandlad så är det även där en positiv utveckling gentemot föregående är från 93% till 99% 

av eleverna som svarar att de vet vem de kan vända sig till. 

 

 
Vet du vem du kan vända dig till om du blivit illa behandlad av andra elever eller personal på din skola? 

 

Siffrorna i sig är glädjande då det är ett prioriterat område att skapa en trygg och inkluderande 

kultur på skolan där alla skall kunna känna sig välkomna och accepterade. 



 

 

 

Särskilt glädjande är att andelen flickor som upplever att skolan lyssnar på dem och tar deras 

synpunkter på allvar ökat ganska rejält. 

 

Andelen elever som känner förtroende för att skolan agerar och tar tag i kränkningsärenden 

ökade från 88% till 93%. I denna ökning så är flickornas den mest markanta där ökningen steg 

från 78% till 94%. 

 

 
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? 

 

 
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? 

 

Effekten av detta går också att utläsa i att andelen elever som på något sätt upplever sig illa 

behandlade av andra elever minskat från 10% till 7% så även där har det alltså skett en 

förbättring. 

 
Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra elever på din skola? 

 

Det pågående och prioriterade arbete med bemötande och anpassningar av undervisningen går 

också att skönja i hur eleverna uppfattar lärarnas bemötande rent generellt. Övergången från 

ett klassföreståndarskap mot ett mentorskap är ett led i att stärka detta bemötande ytterligare 

då trygga, bärande relationer är en förutsättning för studiero, ett accepterande och 

inkluderande klimat på skolan som kan lägga grunden till att eleverna kan fokusera på sina 



 

 

 

studier. Granskar man underlaget för just bemötandet så har ökat från en relativt hög nivå till 

att nu nästan vara i topp. 

Från 95% av eleverna som föregående år upplevde ett bra bemötande från sina lärare till att i år 

ökat till 99%. 

 

 
Upplever du att personalen på din skola behandlar dig på ett bra sätt? 

 

Vid en analys av underlaget så framträder ett antal aspekter som vi tar med oss i det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 

 

• Vikten av god kommunikation med eleverna där de ges inflytande över sin egen 

studiesituation samt att de aktivt är med och bidrar till kulturen på skolan. 

• Vikten av ett relationellt förhållningssätt från skolans personal. Förändringen från 

klassföreståndarskap mot mentorskap är ett led i att stärka denna aspekt ytterligare. 

 

Båda dessa punkter är att betrakta som framgångsfaktorer och något som fortsatt kommer att 

stå i fokus och där det finns utrymme för fortsatta förbättringar. 

 

Elevhälsoarbetet 

 

Rektors organisering  

 

Utöver rektor så består elevhälsan av skolsköterska om 50%, kurator om 40%, specialpedagog 

om ca 70% och biträdande rektor om ca 30% samt tillgång till skolläkare och skolpsykolog vid 

behov. EHT har sammanträtt en gång per vecka om ca 2 tim. Utöver denna stående tid så har 

rektor löpande haft avstämningar med de olika funktionerna beroende på ärende. 

 

Delar av elevhälsan har i stort fungerat som bollplank till skolans ledningsgrupp och rektor i 

synnerhet gällande en del processer där det funnits fog för översyn och ändring av rutiner. 

Andra delar har dessvärre fungerat mindre tillfredsställande på grund av hög frånvaro så där 

finns fortsatt utrymme för vidare förbättringar. 

 

Under det gångna året så har flera saker uppmärksammats. Dels behovet av förändrade rutiner 

kring frånvaro/anpassningar iom Covid-19. Hur stödjer vi t.ex. eleverna på bästa möjliga sätt när 



 

 

 

de sitter hemifrån osv. Befintlig rutin, oavsett när- eller fjärrundervisning, bestod i en s.k. 

situationsbeskrivning där klassföreståndare förväntades vara den som sammanställde den 

“anmälan till rektor” som dokumentet innebär. Ofta var det t.ex. undervisande lärare som 

flaggade för ett behov vilket innebar att det krävde samverkan i flera led innan frågan lyftes till 

EHT eller rektor. Själva anmälan i sig var ganska omfattande i sin utformning vilket också kan ha 

bidragit till en lägre anmälningsfrekvens än önskvärt. Förändringen under året mot t.ex. EWS 

har skett för att minska ledtiden och öka översikten, så att den som upplever en problematik 

också blir den som lyfter fråga så att elevhälsans eventuella insatser kan initieras snabbare och 

mer riktad mot den som är i behov av stöd eller insats.  

 

En annan fråga som hamnat i fokus och som tas med till kommande läsår är problematisk 

skolfrånvaro. Alltså frånvaro som oavsett ifall den är giltig eller ej renderar att bli ett problem 

för elevens möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och erhålla examen.   

 

Utifrån de samtal kurator har med många av våra elever som framgår också vikten av ett 

relationellt förhållningssätt gentemot våra elever vilket då föranleder förändringar av 

klassföreståndarskap till mentorskap, vilket nämnts tidigare, där tydliga beskrivningar om vad 

som ingår i det uppdraget samt rutiner för detsamma tas fram. 

 

Under året så har elevhälsan fått lägga stor energi på att följa upp elevernas mående under 

Covid-19. Det har bland annat bestått i uppsökande verksamhet där kurator ring upp elever 

klassvis för att förhöra sig om mående osv. Det har handlat om förändrade rutiner för att fånga 

upp “frånvarande” elever. Men det har också löpande över året skett ett arbete med att 

implementera nya dokument och rutiner med befintliga i syfte att få till stånd bättre och mer 

ändamålsenliga processer utan att för den sakens skull riva upp rutiner som fungerar och är 

inarbetade. 

 

Här är EWS, vårt översiktsdokument för examen, förändringar i uppföljning av frånvaro exempel 

på sådant arbete som skett över året. 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

 

Elevhälsans arbete behöver utvecklas ytterligare för att bättre kunna fylla sin funktion i att driva 

hälsofrämjande skolutveckling samt bidra till en ökad måluppfyllelse rent generellt.  

I nuläget så är arbetet ojämnt viktat där vissa processer och funktioner i högre grad bedriver 

arbetet på grupp- och organisationsnivå och där andra i huvudsak bedrivs på individnivå. 

Ambitionen är att driva processerna över hela linjen mot grupp- och organisationsnivå så att 

arbetet i så hög grad som möjligt går från åtgärdande till förebyggande och främjande. 

 

 

Slutsatser  

 

Det finns flera aspekter av elevhälsans arbete som skulle behöva utvecklas. 



 

 

 

● Tydliggöra uppdraget för vissa funktioner där det hittills kanske varit ganska luddigt 

definierade ramar för vad som förväntas. 

● Driva arbetet mot grupp- och organisationsnivå så att arbetet fokuserar på det 

förebyggande och främjande arbetet snarare än det åtgärdande. 

● Fortsatt vara en röst åt eleverna gentemot övriga professioner kring vikten av ett 

relationellt förhållningssätt gentemot eleverna - särskilt då kopplat till 

mentorsuppdraget. 

● Bearbeta och ta fram nya rutiner och processer för uppföljning av frånvaro, vem som 

gör vad och när och hur det skall ske. Elever som inte är på plats blir svåra för oss att 

hjälpa. 

● Rent organisatoriskt så framgår det också med all tydlighet att elevhälsan behöver 

stärkas vilket inför kommande läsår behöver prioriteras av rektor. Den del av EMI 

som upptar skolsköterskans tjänst är t.ex. alldeles för stor i förhållande till faktiskt 

tjänstgöringsgrad. Behovet står därför inte i proportion till organisation och 

möjligheterna till förebyggande och främjande insatser är därför begränsade. 

 

 

  



 

 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 

Vid en summering av året så går det ju inte att blunda för att Covid-19 utgjort en enorm 

utmaning. Den har säkert också påverkat elevernas möjligheter till att tillgodogöra sig 

utbildningen negativt trots våra yttersta ansträngningar för att minimera effekterna. Att gå i 

skolan innebär så mycket mer än att bara det rent pedagogiska. Här ingår det sociala samspelet, 

att öva sig på ta ansvar och bli en deltagande samhällsmedborgare, att utveckla den egna 

identiteten osv.  

 

Men pandemin har också lyft fram flera goda exempel där tekniken kunnat kompensera och 

rentav utveckla undervisningen eftersom omständigheterna krävt så. Många rutiner som av 

nödvändighet togs fram under pandemin har visat sig fungera bra och utgör nu möjligheter till 

en förändrad eller förstärkt undervisning. 

 

Pandemin har också inneburit att vi som skola uppmärksammat närvaro på ett nytt sätt. Att 

vara frånvarande, oavsett skäl, reducerar möjligheterna till goda betyg och examen. Så hur får vi 

eleverna att delta. Detta kommer att vara ett prioriterat fokusområde under kommande läsår 

där förändringar i kartläggningar, rutiner och uppdrag är att vänta för att driva utvecklingen mot 

att eleverna är på plats i så hög grad som möjligt. Vår uppfattning är att det är ena sidan av 

myntet gällande hög måluppfyllelse - är eleverna inte på plats så försvåras skolans möjligheter 

att stödja eleverna och då försämras möjligheterna till goda betyg och hög examensgrad. 

 

För att kunna stödja och stötta eleverna så behöver också vårt förhållningssätt förändras, från 

ett mer administrativt arbetssätt som klassföreståndarskapet inneburit till ett mer relationellt 

förhållningssätt som manifesteras i form av ett mentorskap med tydligt uppdrag och fokus på 

relationen. Vad behöver jag som mentor veta om mina elever för att kunna hjälpa dem på bästa 

sätt? Vad behöver jag som undervisande lärare veta om mina elever för att kunna hjälpa dem 

på bästa sätt och så vidare upp till ledningsnivå? Den sortens inställning och nyfikenhet är vad 

som kommer att krävas för att bättre kunna anpassa undervisning och verksamhet utifrån de 

elever som faktiskt går på skolan för att kunna bedriva bästa möjliga undervisning med 

utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet. 

 

 

  



 

 

 

8. Resultatbilaga 

 
1. Andel elever med examen på totalen och per program. 

 

 
2. Andel elever med examen fördelat på kön. 

 

 
3. Genomsnittlig betygspoäng på totalen och  per kön. 

 

 
4. Genomsnittlig betygspoäng på totalen och per program. 

 

 

 



 

 

 

5. Betygsfördelning på totalen och per program. 

 

 
6. Betygsfördelning på totalen och per kön. 

 

 
7. Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar.  

 

 
8. Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt? 

 

 
9. Känner du dig trygg på skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

10. Läraren informerar mig regelbundet (via samtal och/eller skriftligt) om hur det går för mig 

och hur jag kan utvecklas ännu mer. 

 

 
11. Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
12. Läraren är bra på att skapa studiero/arbetsro 

 

 
13. Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på. 

 

 

 



 

 

 

 
14. Läraren har informerat mig om på vilka grunder bedömningar görs och betyg sätts i kursen. 

 

 
15. Har du fått information om likabehandling- och värdegrundsarbetet på din skola? 

 

 
16. Vet du vem du kan vända dig till om du blivit illa behandlad av andra elever eller personal på 

din skola? 

 

 

 

 



 

 

 

17. 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?  

 

 

18. 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? Fördelat per kön. 

 

 
19. Har du under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra elever på din skola? 

 

 
20. Upplever du att personalen på din skola behandlar dig på ett bra sätt? 

 

 

 


