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1. Ledare – rektor har ordet 
 
När vi summerar läsåret 21/22 ser vi tillbaka på ännu ett år som påverkats av pandemin. De tidigare 
utmaningar som eleverna har haft kopplat till t ex fjärrundervisning har fått en del följder även under 
det gångna läsåret. Vår ambition har varit att våra elever ska påverkas så lite som möjligt av de nega-
tiva aspekter på lärandet som kan komma av tidigare utmaningar.  I vårt arbete med att ge alla elever 
en så likvärdig utbildning som möjligt har vi tagit hänsyn till sådana faktorer som kan inverka negativt 
utifrån den kunskap vi har om våra elever. Vi har varit ihärdiga i att fånga upp våra elever för att skapa 
en positiv utveckling i ett utmanande läge. Ett hårt arbete kombinerat med mycket vilja och 
engagemang har gjort att eleverna har fortsatt utvecklas och ta steg i sin personliga utveckling.  
 
Trots de olika utmaningar som pandemins följder har medfört har vi lyckats väl med vårt uppdrag även 
detta läsår. Eleverna har i hög utsträckning lyckats nå sina mål för studierna. Vi har fortsatt en högre 
andel elever som går ut med gymnasieexamen än rikssnitt, detta läsår 93%. Vi har även detta läsår 
arbetssätt som möter elevernas behov på olika sätt vilket ger en låg andel icke godkända betyg, F och 
vi ser att nöjdheten med lärarnas undervisning är högre än någonsin. Vi är också glada över att trygg-
heten och trivseln på skolan är fortsatt mycket hög. 
 
Skolan är viktigt för våra elever på så många sätt. Den bidrar inte bara med de kunskaper och färdig-
heter som behövs för det liv som väntar sen. Skolan är också en plats för gemenskap, rutiner och 
ibland även nödvändiga miljöombyten. Det är med stor beundran inför hela personalens hårda arbete 
för varje elev som jag avrundar det här läsåret med att önska er en trevlig sommar. Nu väntar en 
period av återhämtning och vila och jag hoppas att alla som nu går på sommarledighet gör det med 
en stor stolthet över vad vi har uppnått under året. Det gäller inte minst våra duktiga elever! 
 
  
Josefin Claesson, rektor 
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2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa Gymnasiet är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit utbildning sedan 1993 
och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi en del av AcadeMedia. 
 
LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg är, tillsammans med 17 andra skolor, en del 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 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. Under 
läsåret 2021/2022 var det över 4300 elever som studerade på våra skolor.  
 

Skola startår Skola Startår 
LBS Varberg  2001/2002 LBS Nyköping 2010/2011 
LBS Borås 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 
LBS Halmstad 2002/2003 LBS Stockholm Södra 2014/2015 
LBS Mediegymnasiet  2003/2004 LBS Göteborg 2014/2015 
LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Linköping 2015/2016 
LBS Lund 2007/2008 LBS Växjö 2017/2018 
LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Stockholm Norra 2018/2019 
LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Örebro 2018/2019 
LBS Helsingborg 2009/2010 LBS Malmö 2020/2021 

 
Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och sammanhangsperspektivet är 
bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas 
upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och 
våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta 
strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden. Framför allt är 
det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för verksamheten i 
alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring. 
 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det 
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  
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Om LBS Göteborg  
 

Elever och personal 

På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har under läsåret haft cirka 530 elever fördelade på skolans två 
program: Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Tabellen nedan visar vilka program och 
inriktningar som samtliga elever fördelas mellan. Eleverna kommer från hela Göteborgsregionen. 
Detta kan förklaras med skolans tydliga profil som gör att många väljer oss trots att det innebär en 
viss resväg. Skolan har motsvarande 40 heltidstjänster, varav 34 är pedagoger (inklusive mentorer och 
resurspedagoger) och 7 övrig personal. Bland den övriga personalen räknas administratör, skolledning, 
elevhälsoteam och IT-stöd. Elevhälsoteamets professioner utgörs av skolsköterska, kurator, special-
pedagog, skolpsykolog samt skolläkare.  
 

 Nationellt program  LBS Profil  Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 
Estetiska    
programmet LBS Spelgrafik Bild och formgivning (ESEST) 49 50 41 
Estetiska 
programmet LBS Foto & Film Bild och formgivning (ESEST) 15 7 0 
Estetiska 
programmet 

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

Estetiska 
programmet LBS E-sport Estetik och media (ESEST) 30 35 30 
Teknikprogrammet LBS Spelutveckling Design och produktutveckling (TEDES) 73 63 52 

Teknikprogrammet 
LBS 
Systemutveckling Informations- och medieteknik (TEINF) 16 27 29 

Totalt    183 182 164 
 
Aktuella siffror: juni 2022 
 

Lokaler  

Skolan består av sju våningsplan. Eleverna rör sig främst mellan entréplan och våning sex. På våning 
sex inryms numera vår E-sportsal samt vårt bibliotek. I anslutning till biblioteket 
har vi också en undervisningssal vilken används främst till humanistiska och 
språkämnen. På plan fem har vi skolans ljusaste sal med glastak varför vi använder 
den till bildämnen. Utöver den salen har vi även två traditionella 
undervisningssalar. På plan fyra har vi våra största salar som dessutom går att göra 
till en stor sal genom att öppna en vägg. Där är tanken att man ska ha möjlighet 
att inspireras. ”Storsalen” används då vi har behov av storföreläsning eller när vi 
bjudit in gästföreläsare. På plan tre har vi tre undervisningssalar och två grupp-
rum. Där finns också skolans personalrum. På plan två finns salar som fokuserar 
på det kollaborativa lärandet, där ligger nämligen våra två ”ALC-salar”. ALC står för Active Learning 
Classroom och är en undervisningssal som främst är designad för att främja grupparbete och 
deltagande. 
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På plan ett ligger våra salar där eleverna får undervisning i bland annat programmering och digitalt 
skapande. På entréplan ligger vår redigeringssal för foto/film. På entréplan inryms också vår matsal 
där maten tillagas och serveras av vårt eget skolkök. En annan populär aktivitet för våra elever har 
varit vårt pingisbord som flitigt använts av våra elever. Ett bra sätt att främja rörelseaktivitet på raster!  
 

Organisation och arbetsformer   

Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en pedagogisk utvecklingsledare. Rektor 
ansvarar för att leda arbetet och ser till att det finns en tydlig plan för utvecklingsarbetet, att resultat 
följs upp och att uppföljningen används för att utveckla undervisningen och värdegrundsarbetet. 
Skolans två biträdande rektorer har ett ansvar för utbildningarna på Teknikprogrammet respektive 
Estetiska programmet och har personalansvar för lärarna inom sitt program. Skolans pedagogisk 
utvecklingsledare leder skolans lärgrupper och håller samman det pedagogiska utvecklingsarbetet på 
enheten.  
 
Lärarna är indelade i teknikprogramlaget eller estetprogramlaget. På programlagsmöten handlar 
arbetet om att skapa en röd tråd genom utbildningarnas olika delar som dels knyter an till elevernas 
intresse och vald profil och dels öppnar upp för samarbeten och vägar vidare utanför skolan. Lärarna 
ingår även i ett ämneslag och i en pedagogisk lärgrupp.  
 
Elevhälsoteamet består av skolpsykolog (10 %), specialpedagog (100%), kurator (80%), skolsköterska 
(80%) samt skolläkare vid behov. Elevhälsoteamet träffas varje måndag under ledning av skolans 
rektor. På elevhälsomötena deltar även skolans heltidsmentorer samt biträdande rektor. 
Heltidsmentorerna ansvarar för fyra klasser var och avlastar lärarna i administrativa frågor och utgör 
ett flexibelt stöd runt elevernas situation. Skolans studie- och yrkesvägledare finns på skolan varje dag 
och arbetar 50 % som SYV och 50% som mentor. Vi har också fyra resurspedagoger på skolan som ger 
extra stöd i några klasser och riktar insatser till enskilda elever. På skolan finns även en administratör, 
en IT-ansvarig, en vaktmästare och skolvärd. Under året har vi även haft ett antal timanställda vikarier 
för att täcka upp sjukfrånvaro hos lärarna.  
 
Våra mötesformer följer ett rullande schema med avsatt tid varje torsdag kl. 14-16. Innan mötestiden 
har vi resurstid kl. 13-14 då lärare och elever kan arbeta tillsammans utanför lektionstid.  En gång i 
månaden har vi förlängd resurstid mellan 13–15 med samma syfte. På mötestiden är det olika innehåll 
enligt ett fastlagt kalendarie där lärarna träffas i antingen ämneslagskonstellationer, programlag eller 
i elevfokusmöten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam 
definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. 
Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 
utvecklas och nå uppsatta mål. 
 
Vår kvalitetsdefinition: 
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 

 
 
Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 
huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 
förutsättningar för utbildningens och undervisningens 
genomförande, dels om andra förutsättningar i form av 
t.ex. sammansättning av personal och elever. 
 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  
 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 
utsträckning vi når de nationella målen. 

 
Våra framgångsfaktorer: 
 
Uppdraget i fokus 
Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 
 
Proaktiv uppföljning 
Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i 
förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att 
korrigera brister och avvikelser.  
 
Kollegial samverkan 
Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 
verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 
 
Aktiv resursfördelning 
Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för 
att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och 
samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör oss 
medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. Utgångspunkten är att 
alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som vinner elevernas förtroende 
och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en 
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan mot 
kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar 
(november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån 
läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på 
olika delar av utbildningen. I november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt 
fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.  
 
Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under månads-
uppföljningen 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 huvudmanna-
nivå 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 kvalitets-
rapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 
måluppfyllelse nästa läsår. 
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Organisering för ett systematiskt kvalitetsarbete vid LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg 
Rektors perspektiv 
Det systematiska kvalitetsarbetet vid LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg bygger på ett gemensamt 
ansvar att utveckla och förbättra vår verksamhet utifrån den vision vi har enats om på skolan. 
Kollegialt, vid läsårsstart, beslutas om ett gemensamt fokusområde för skolans förbättringsarbete. 
Tillsammans formulerar vi strategier och aktiviteter som kopplas till undervisningen, studie- och 
yrkesvägledningen och elevhälsoarbetet. Vi väger in forskning, egna beprövade erfarenheter och 
påminner om var vi slutade arbetet i juni när vi utvärderade föregående läsårs resultat.  
 
De arbetssätt vi utformar ska bidra till att öka elevers lärande och utveckling. Fokusområdet 
genomsyrar hela verksamheten och märks inte minst i det förbättringsarbete som lärarna gör i de 
pedagogiska lärgrupperna. Genom kvalitativa och kollegiala lärprocesser känner vi oss trygga i sättet 
vi tar oss an de dilemman vi står inför och de resultat vi vill förbättra.   
 
En viktig förutsättning för att utveckling ska ske i enlighet med styrdokumenten och våra lokala behov 
är att det finns en kultur av att vilja lära nytt och öppna upp för andra sätt att arbeta på än det man är 
mest van vid själv. Vi tror på att vi lär oss mer tillsammans än vad vi hade gjort var och en för sig vilket 
avspeglar sig i ett prestigelöst och tillåtande klimat på skolan. En annan förutsättning för 
förbättringsarbetet är att det finns en mötesstruktur som speglar de behov av samverkan vi har i 
organisationen. Både möten och övergripande utvecklingsprocesser leds av fler än de som har 
formella ledningsuppdrag på skolan. För att ha god uppföljning och till viss del styrning av skolans 
utvecklingsprocesser finns en pedagogisk styrgrupp på skolan som består av rektor och skolans fyra 
förstelärare. Styrgruppens uppgift är på olika sätt påverka att våra arbetssätt möter de behov vi har i 
verksamheten och att arbetet som sker bidrar till våra gemensamma mål.  
 
Att våra resultat i flera delar förbättras för varje år och håller en hög generell nivå ser vi som ett tecken 
på att vi har en struktur som dels skapar en systematik i vårt förbättringsarbete och dels ger oss den 
flexibilitet vi behöver för att fånga upp och rikta insatser efter behov under årets gång. Vi ser att de 
fokusområden vi arbetar utifrån blir mer kända för varje år som går och att allt fler medarbetare 
formulerar egna mål utifrån verksamhetens gemensamt identifierade behov. Att vi går åt samma håll 
är glädjande och vi kommer under nästa läsår att fortsätta att bygga vidare på känslan av begriplighet 
och meningsfullhet hos medarbetare kopplat till skolans gemensamma processer så väl som rutiner.  
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4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Fokusområdet för vår skola läsåret 2021/2022 bar för tredje året i rad titeln Meningsfullhet och 
delaktighet. Begreppens betydelse har utkristalliserats genom tidigare års lokala utvecklingsarbete i 
kombination med den betydelse som forskning inom det utbildningsvetenskapliga fältet väger in i 
begreppen; bland annat har det handlat om att på olika sätt skapa förutsättningar för elever att vara 
fullt delaktiga i undervisningen. De delmål vi formulerade för detta arbete var att 1) bedriva varierad 
undervisning som ökar elevers lärande under lektionstid och 2) ha arbetssätt som möter elevers olika 
förutsättningar.  
 
Fokusområdet är också resultatet av tidigare lärdomar där arbetet med studiero har kunnat kopplas 
till flertalet faktorer; det finns till exempel starka samvariationer mellan arbetsro och lust att lära, 
meningsfullhet och medskapande (Scherp & Scherp, 2016, s. 61). Mot denna bakgrund ville vi fortsätta 
att bedriva utvecklingsarbete på skolan som: 
 

● Fokuserar skolans kärnverksamhet: undervisningen genom meningsfullhet och 
delaktighet 

● Behandlar aspekter om undervisningens struktur och aktiviteter 
● Vidare stärker vår skolförbättringskultur med kollegialt samarbete och kompetens kring 

vetenskapligt förhållningssätt  
 

Genom skolans utvecklingsarbete har en mängd underlag från eleverna samlats in i form av enkäter, 
exit tickets och djupintervjuer där eleverna förklarar och belyser olika aspekter av undervisningen som 
bidragit till deras kunskapsutveckling. Bland annat så framkommer det där att många elever har fått 
hjälp att öppna upp sina lärandeprocesser i klassrummen och i högre utsträckning ser nyttan i det de 
ska lära, istället för att fokusera på betyg. Effekter vi kunnat se är att elevers nöjdhet med 
undervisningen håller sig på en god nivå, från 75% (2020) till 82% (2021), och 80% (2022).  Likt förra 
året gjorde vi också i juni 2022 en särskild analys av kunskapsresultaten bland de som vid 
överlämningar och vid egna kartläggningar identifierats ha behov av extra anpassningar. I denna 
analys kunde vi åter konstatera att det finns en spridning i betygsfördelningen; det vill säga att 
eleverna inte “bara” klarar att uppfylla kunskapskraven för E, utan även har goda möjligheter att nå 
högre betyg. I enlighet med Scherp, Scherp och Thelin (2013), kan detta vara en indikator på att vi har 
arbetssätt som möter elevers olika behov. Vi kunde i juni också konstatera en toppnotering i 
undervisningsutvärderingarna som gjordes våren 2022, där en sammanvägning av samtliga frågor 
visar 80% nöjda elever, jämfört med 74% (2021) och 75% (2020).  
 
I vår arbetsplan för 2021/2022 formulerade vi strategier och aktiviteter för att nå ovan definierade mål 
utifrån arbete med 1) undervisningen, 2) studie- och yrkesvägledning och 3) elevhälsan. I kommande 
delar av denna rapport redogör vi för resultat och analyser av detta arbete. 
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5. Resultatredovisning 

I GY11 kan vi finna två formuleringar som tydligt visar hur vi ser på vikten av god utbildning: ”varje elev 
ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har 
tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier” (GY11, 2.1). Det står också att 
”varje elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa 
kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (GY11, 2.1). Vi har arbetat för 
att dessa förmågor speglas i betygsättningen via kunskapskraven. 

Kunskaper 

● Andel med examen 
 

Läsåret 21/22 examinerade LBS Kreativa gymnasiet Göteborg sin sjätte kull med avgångselever vilket 
omfattade 163 elever som slutade åk 3. Av dessa var 138 män och 25 kvinnor. I jämförelse med före-
gående läsår, där examensgraden låg på 96,3%, ligger årets examensgrad på 93,0%. Det är fortsatt 
högre än rikssnittet för examensgrad på motsvarande program som år 2021 låg på 91,4%. Vår sänkning 
ligger i år främst på teknikprogrammet där andelen examen minskat från 93,3% till 87,2% från 
föregående år till i år. Estetprogrammets examensgrad har minskat något från 100% till 98,8%.  
 
I resultaten som redovisas i vår statistik och även på riksnivå räknas inte elever med studiebevis med 
mindre än 2500 p i studieplanen med i statistiken. Det handlar om fem elever på skolan där tre elever 
haft ett reducerat program och två gått ut med betygsunderlag saknas på minst en kurs.  
 
Av resterande 158 elever nådde 147 examen och 11 elever gick ut med ett studiebevis. Samtliga elever 
med ett studiebevis motsvarande 2500 p var män.  
 
En liten skillnad i andel examen kan urskiljas mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor med examen 
ligger fortsatt på 100% (2020–2022). Vi kan dock se en nedgång hos männen som tagit studenten från 
95,7% förra året till 91,9% i år. Det är främst på Teknikprogrammet som nedgången skett för våra 
manliga studenter och en majoritet av de elever som inte har nått examen har gått vår profil system-
utveckling.  
 
Vi gör ingen resultatredovisning på programnivå för de olika könen då det på teknikprogrammet 
enbart var två kvinnliga elever som gick ut med examen. För männen var det 98,3% som tog examen 
på estetiska programmet och 86,8% på teknikprogrammet.  
 

 
Bild 1-Andel elever med examen totalt och per kön  
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Bild 2-Andel elever med examen per program 
 

 
Bild 3-Andel examen totalt och per program över tid och jämfört med rikssnitt 
 

Bild 4-Andel examen per kön jämfört med rikssnitt 
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• GBP avgångsbetyg 
 

Den totala genomsnittliga betygspoängen (GBP) för alla våra avgångselever detta läsår sjönk precis 
som andelen examen och landade på 13,9. Jämfört med de två tidigare årens 14,0 respektive 14,3 är 
det en viss minskning (rikssnittet för motsvarande program låg på 14,8 för avgångseleverna 2021). 
Fördelningen över programmen visar att det även här är på teknikprogrammet som vi ser en tydlig 
minskning, med 0,9 poäng, från 14,3 till 13,4, medan vi på estetprogrammet ser en GBP-höjning med 
0,1 poäng, från 14,3 till 14,4. Det gör att vi ligger lägre än rikssnitt för båda våra program. Jämför man 
dock mer specifikt med rikssnittet för inriktningen estetik och media (ESEST) på estetprogrammet, 
som våra elever har läst, så är vi i nivå med rikets 14,3. På teknikprogrammet är rikssnittet för de 
inriktningar vi har 14,4 för TEDES och 14,1 för TEINF.  
 
När det gäller skillnaden mellan män och kvinnor för avgångseleverna så ser vi samma tendens som 
för andelen examen. För män ser vi en nedgång på 0,5, se bild 4 nedan, medan det för kvinnorna är 
en mer marginell nedgång på 0,2 Det gör att det är det fortsatt är en tydlig skillnad mellan kvinnors 
och mäns betygspoäng där kvinnorna i år ligger 2,2 poäng högre, nästan ett betygssteg i genomsnitt, 
högre än männens i jämförelse med föregående läsårs skillnad som var 1,9.  
 
 

 
Bild 5-Genomsnittlig betygspoäng totalt och per kön 
 

 
Bild 6-Genomsnittlig betygspoäng per program 
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Bild 7-Genomsnittlig betygspoäng avgångselever per program över tid och jämfört med rikssnitt 
 

 
Bild 8-Genomsnittlig betygspoäng avgångselever per kön jämfört med rikssnitt 
 

• Betygsfördelning samtliga elever 
 

Det är väldigt små förändringar i betygsfördelningen från tidigare läsår, se bild 5 nedan. Det är en något 
högre andel F på teknikprogrammet än på det estetiska programmet. Det är främst de 
programspecifika kurserna i fysik och kemi samt i matematik 3c som det är en något högre andel F 
vilket drar upp andelen något. På teknikprogrammet ser vi också att det framförallt är på vår profil för 
systemutveckling (studieväg TEINF) där andelen F är högre än i övrigt på skolan, det är 13% där varav 
en stor andel F var för eleverna som gick i åk 3 på den profilen.  
 
Andelen F ökar något totalt sett, cirka en procentenhet. Totalt har det satts cirka 4800 betyg. Av dessa 
är 333 F varav 159 är för elever i åk 3, 88 i åk 2 och 86 i åk 1. Dessa F är fördelade på 154 elever.  
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Bild 9-Betygsfördelning samtliga elever totalt och per program över tid 
 
Eftersom data för betygsfördelning på riksnivå saknas så väljer vi att jämföra oss med LBS totalt sett 
från föregående läsår, se bild 6 nedan. Där kan vi se att våra resultat ändå ligger på en relativt god nivå 
och att vi kanske i något större utsträckning lyckas hjälpa våra elever till ett godkänt betyg, framförallt 
på det estetiska programmet men att betygsfördelningen i övrigt är relativt likadan.  
 

 
Bild 10-Betygsfördelning LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg jämfört med LBS totalt 
 
På könsnivå så är trenden samma som tidigare, d v s att våra kvinnliga elever lyckas i högre 
utsträckning nå något högre betyg än våra manliga elever. Framförallt är det en högre andel A-C för 
våra kvinnliga elever, totalt 62%, än för våra manliga, 50%. Vi ser även en något högre andel F för 
kvinnorna i år men den är fortsatt lägre än för männen.  
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Bild 11-Betygsfördelning uppdelat på kön.  
 
Ser man på kursnivå så har vi valt ut att titta lite extra på några specifika kurser och ämnen, främst de 
gymnasiegemensamma som krävs för examen.  
 
I engelska ser vi att eleverna generellt har relativt höga betyg, hela 81% A-C i engelska 5 och 75% A-C i 
engelska 6. Andelen F är relativt låg. Det är inga stora skillnader mellan åren.  
 
 

 
Bild 12-Betygsfördelning engelska 
 
I ämnet svenska är det också små förändringar från tidigare läsår men något högre andel F i svenska 1 
och svenska 3. Samtidigt sjunker andelen F i svenska 2 vilket ligger lite i linje med att andelen F i SV 1 
föregående läsår var 0%. I dessa kurser är det en något högre andel av de lägre godkända betygen, E 
och D, än vad det är i många andra kurser. 
 
Resultaten i svenska som andraspråk redovisas ej specifikt då det är ett för litet antal elever, totalt 33 
elever i svenska som andraspråk 1–3, flest i åk 1. Vi kan dock se att det är väldigt låg andel F totalt sett, 
endast 1 F på dessa tre kurser. I övrigt är underlaget lite för litet för att dra några stora slutsatser.  
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Bild 13-Betygsfördelning svenska 
 
I matematiken ser vi tyvärr en kraftig ökning av andelen F framförallt på de kurser som är på det 
estetiska programmet, matematik 1b och 2b, men även på de kurser som våra ettor på 
teknikprogrammet läst, matematik 1c och 2c. Vidare analys kring detta kommer längre fram i denna 
rapport.  
 
För de högre kurserna på teknikprogrammet, matematik 3c och 4, är trenden omvänd, d v s en högre 
andel godkända betyg.  
 
Överlag är andelen högre betyg, A-C, relativt låg i matematikkurserna. Högst andel A-C är det, kanske 
något överraskande, i den valbara kursen Matematik 4 där nära hälften 49% får något av dessa betyg.  
 
 

 
Bild 14-Betygsfördelning matematik 
 
Slutligen har vi en något högre andel F på det gymnasiearbete som samtliga elever ska genomföra i 
årskurs 3. Det ligger i linje med tidigare redovisade resultat för andelen examen på respektive 
program. Mer analys om detta nedan.  
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Bild 15-Betygsfördelning gymnasiearbete 
 
 

• Resultat nationella prov 
 

Under läsåret har det för första gången sedan 2019 varit obligatoriska nationella prov i engelska, 
matematik och svenska. Nedan redovisas resultaten från dessa.  
 
I engelska 6 ser vi att eleverna har en generellt hög nivå och presterar goda resultat på det nationella 
provet och att resultaten ligger i linje med det senast genomföra provet 2019. Andelen högsta betyg 
är något högre på teknikprogrammet men i övrigt är det relativt små skillnader mellan programmen. 
Tittar man på könsnivå så är det faktiskt så att våra manliga elever har en något högre andel högre 
betyg än våra kvinnliga elever på just detta prov, dock är det också enbart manliga elever som har fått 
ett F på det nationella provet.  

 
Bild 16 - Betygsfördelning nationella provresultat engelska 6 
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Bild 17 - Betygsfördelning nationella provresultat engelska 6 per kön 
 
Överensstämmelsen mellan resultaten på de nationella proven och kursbetyget är också god. 83% har 
fått samma betyg som resultat på det nationella provet, 3% ett lägre betyg och 14% ett högre betyg. 
 

 
Bild 18 - Överensstämmelse nationella provresultat och kursbetyg engelska 6 
 
 
Det nationella provet i matematik är ofta en utmaning för våra elever, så även detta läsår där vi ser att 
andelen F i matematik 1b, som våra elever på det estetiska programmet läser, är hela 53% vilket är en 
kraftig ökning jämfört med vårterminen 2019, se vidare analys av detta längre fram i denna rapport.  
 
I kurserna på teknikprogrammet är det enbart i matematik 3c som nationella provet är obligatoriskt 
men det genomförs även ett nationellt prov i matematik 2c som stöd för bedömningen och för att 
träna eleverna på provsituationen inför det obligatoriska provet i matematik 3c.  
 
Det är glädjande att se att andelen F på proven för våra teknikelever minskar sedan våren 2019. Det är 
dock fortsatt en relativt hög andel F på dessa prov och låg andel av de högre betygen.  
 



 
 
 

21 

 
Bild 19-Betygsfördelning nationella provresultat matematik 
 

 
Bild 20-Betygsfördelning nationella provresultat matematik per kön 
 
Vi ses att det är en relativt stor avvikelse uppåt mellan resultatet på det nationella provet och kurs-
betyget i framförallt matematik 1b och matematik 3c. Avvikelsen i Ma 1b är främst elever som genom 
olika insatser har gått från ett F som låg nära E till det högre betyget E. I matematik 3c är det mer över 
hela skalan p g a det där var många elever som tappade många poäng på det nationella provet när de 
skulle använda digitala verktyg (dator eller miniräknare) för att lösa ett flertal uppgifter, något som 
lärarna blev överraskade över och därmed ansåg att en bredare utvärdering av elevernas kunskaper 
gjorde att eleverna kunde nå ett högre betyg. Det är överlag samma lärare som har haft matematik 2c 
och 3c. Vidare analys och kommentarer nedan under området kunskaper.  
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Bild 21 - Överensstämmelse nationella provresultat och kursbetyg matematik 
 
På de nationella proven i svenska 1 och svenska 3 ser vi att våra elever i mycket högre grad klarar de 
nationella proven än vårterminen 2019. I svenska 3 ser vi också en högre andel av de högre betygen, 
A-C vilket vi dock inte gör för svenska 1.  
 
Även här har vi genomfört ett nationellt prov som inte är obligatoriskt, det i svenska 1, vilket vi gör för 
att bidra till likvärdig bedömning och ge lärarna mer kvalitetssäkrat bedömningsunderlag samt för att 
träna eleverna på provsituationen. Vi ser att det genomgående är relativt positiva resultat med lägre 
andel F än det senaste nationella provet som gjordes 2019.  
 

 
Bild 22 - Betygsfördelning nationella provresultat svenska och svenska som andraspråk 
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Bild 23 - Betygsfördelning nationella provresultat svenska och svenska som andraspråk per kön 
 
Överensstämmelse mellan nationella provresultat och kursbetyg har, liksom det brukar vara på riksnivå, en viss 
övervikt åt att elever får ett högre betyg än nationella provresultat. Det är främst elever som fått F eller E på 
nationella provet som fått ett högre kursbetyg vilket främst beror på att elevernas helhetsprestation 
i kurserna och den helhetsbedömning våra legitimerade lärare har gjort har motiverat ett högre betyg 
än vad man visat på provet. Vidare analys och eventuella förändringar i arbetssätt görs och tas fram i 
ämneslaget inför kommande läsår.  
 

 
Bild 24-Överensstämmelse nationella provresultat och kursbetyg svenska och svenska som andraspråk 
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Demokrati – och värdegrundsarbete 

 
Här nedan redovisas ett urval av resultat från den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som 
genomförs i oktober-november varje år samt den elevenkät som genomförs i januari varje år.  
 
Vi börjar med Likabehandlings- och värdegrundskartläggningen där vi ser att vi har en stabil hög andel 
elever, 95%, som svarar “Ja” på frågan “Känner du dig trygg i din skola”. Det är små skillnader mellan 
könen men de som anger att de är icke-binära (vilket var en ny kategori detta läsår) svarar något oftare 
nej på detta påstående, 23% av dessa elever svarar nej.  
 

 
Bild 25-Trygghet totalt och per kön Likabehandlings- och värdegrundskartläggning HT2021 
 
Även på frågan “Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt?” så har vi en 
stabil hög andel som svarar ja, 89%. Även här ser vi en avvikelse bland de som inte angett kille eller 
tjej.  
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Bild 26-Behandlar eleverna varandra på ett bra sätt total och per kön Likabehandlings- och värdegrunds-
kartläggning HT2021 
 
I den elevenkät som genomförs i början av våren anger eleverna sina svar på en tiogradig skala, 1–10.  
Här kan vi se att andelen positiva svar, 7–10, har ökat något på påståendet “Jag känner mig trygg i 
skolan” och ligger kvar på ungefär samma nivå för påståendet “Jag tycker att eleverna på min skola 
behandlar mig på ett bra sätt”.  
 
Även här ser vi små variationer mellan könen men de som anger manligt kön är något mera positiva.  
 

 
Bild 27-Trygghet och Behandlar eleverna varandra på ett bra sätt totalt elevenkät VT2022 
 

 
Bild 28-Trygghet och Behandlar eleverna varandra på ett bra sätt per kön elevenkät VT2022 
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg fokuserar verksamheten på skolans kärnuppdrag; undervisning. 
Sedan läsåret 2015/2016 har lärarna en renodlad undervisningstjänst där mentorsuppdraget lyfts ut 
ur arbetsbeskrivningen. Det är i stället heltidsmentorer som ansvarar för administrativa arbets-
uppgifter och andra sysslor som traditionellt utförts av lärarna. På så vis frigörs tid för lärare att bedriva 
och utveckla undervisningen, enskilt och tillsammans. Vi lägger särskild tonvikt på lärarprofessionens 
ansvar att arbeta vetenskapligt utifrån forskning och beprövad erfarenhet. De mötesformer och ut-
vecklingsprocesser som finns på skolan stödjer ett sådant arbetssätt. De kollegiala lärprocesserna är 
motorn i vårt förbättringsarbete och ett förhållningssätt för hur vi tar oss an kvalitetsfrågor generellt.  
 
Lärarna ses i olika forum under regelbundna former. I ämneslagen som äger rum en gång i månaden 
behandlas didaktiska frågor utifrån ämnets karaktär samt frågor som stärker länkningen mellan 
undervisningens innehåll, bedömningsformer och elevers lärande. Ämneslagens arbete leds av en av 
skolans förstelärare. I den pedagogiska lärgruppen träffas lärarna varje vecka med aktionsforskning 
som vetenskaplig metod för att utveckla undervisningen i klassrummet. I programlagsarbetet 
fokuseras frågor som rör elevers upplevelse av meningsfullhet och delaktighet i undervisningen bland 
annat genom framtidskopplingar som en del i de aktiviteter vi tagit fram inom ramen för studie- och 
yrkesvägledningen på skolan.  
 
Det har också funnit forum för karaktärsämneslärare att samverka med kollegor på andra LBS-skolor 
runt om i landet. Gemensamt för den samverkan och de utvecklingsinsatser som pågår är att de ska 
bidra till att utveckla undervisning utifrån de behov vi ser hos eleverna och oss själva. En insats under 
året har varit att skapa en förförståelse och ökad kunskap bland lärarna kring hur man kan arbeta med 
språkutvecklande arbetssätt inom ramen för sin undervisning, detta eftersom vi i samband med förra 
läsårets utvärdering såg att elever med utmaningar kring språk och begrepp oftare inte klarade 
kurserna, särskilt om de dessutom hade någon typ av neuropsykiatrisk funktionsvariation.  
 
Vad gäller undervisningens organisering så lägger vi i snitt ut 90 timmar undervisningstid per 100 
poängskurs och har även 1 timme schemalagt resurstid per vecka då lärare och elever kan ses utanför 
lektionstid. Lektionerna har varierande längd beroende på ämnets karaktär. De mer praktiska kurserna 
har ofta längre lektionspass på 2 timmar och 50 minuter och de mer teoretiska kurserna har lite 
kortare lektioner på mellan 60 och 150 minuter.  
 
Vi har lovskola på sportlovet och påsklovet och en prövningsdag i december. Därtill har vi tre 
kompletteringsdagar mot slutet av läsåret då lärare och elever kan arbeta behovsstyrt med det som 
kvarstår i kurserna. Vi kallar det 24 HRS och är ett event där eleverna kan engagera sig i ett ämnes-
övergripande projekt där de skapar ett spel, en film eller något annat kreativt som knyter an till 
studieinriktningen. Tiden kan också användas till kompletteringar tillsammans med sina lärare för att 
nå kunskapskraven innan betygssättning. Vi har sett goda resultat på elevernas måluppfyllelse av både 
resurstiden som ligger jämnt fördelat över hela läsåret och kompletteringsdagarna mot slutet av 
läsåret. Om eleven får ett F i någon kurs erbjuder vi läraraktiva prövningar under läsårets tre första 
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veckor. Tiden som tas i anspråk för detta är de individuella valen vars lektioner börjar tre veckor in på 
läsåret när prövningsperioden är avslutad. Eleven erbjuds även att läsa om kursen eller ingå en åter-
läsningsgrupp.  
 
Rektor och övrig skolledning tillsammans med elevhälsa och mentorer följer upp undervisningen och 
hur det går för våra elever regelbundet med hjälp av vårt arbetssätt med Early Warning System samt 
betygsprognoser. Det gör att vi snabbt kan se vilka elever som kan ha behov av någon typ av insats 
eller om det kan behövas någon insats på kursnivå. Vidare har elevhälsa och mentorer en tät kontakt 
med lärarna för att skapa en så tillgänglig undervisning som möjligt och det har även varit ett delmål i 
årets fokusområde som tidigare nämnt.  
 
I en klass har vi under våren haft en resurslärare på cirka 50% av lektionerna eftersom det fanns behov 
av det. Vi har även satsat på att förstärka med resurser i gymnasiearbete och kemi för att så många 
som möjligt ska kunna nå målen.  
 

Bedömning och betygssättning 
För att säkerställa en likvärdighet i bedömningen har lärarna tid för sambedömning i sina ämneslag. I 
samband med nationella proven får lärarna dessutom avsatt tid för bedömning och sambedömning 
av dessa. I de fall lärare är olegitimerade sätts betyg under insyn av en legitimerad lärare. Utöver de 
tillfällen som har getts på skolan har lärare som inte har någon ämneskollega samverkat med andra 
LBS-skolor kring frågor som rör undervisning och bedömning. Det har till exempel gällt kurser inom 
systemutveckling och spelgrafikämnen.  
 

Utvärdering och analys 
Avgångselever 
Vi har tidigare sett att andelen examen har minskat något om man jämför med tidigare läsår, från 
96,3% till 93,0% totalt på skolan och minskningen är framförallt på teknikprogrammet där andelen 
elever med examen minskat från 93,3% till 87,2%. En majoritet av de elever som inte tog examen gick 
i en och samma klass. Det var också nästan enbart manliga elever som inte nådde examen.  
 
Totalt sett var det trots detta en högre nivå på andelen examen än vad vi vågat hoppats på. De elever 
som tog studenten detta läsår har gått nästan hela sin gymnasieutbildning, åtminstone 2,5 år, under 
den pågående pandemin och vi såg redan när läsåret inleddes att många elever hade ett antal F med 
sig sedan tidigare och kanske inte hade riktigt de förkunskaper med sig som kan förväntas i årskurs 3 
på gymnasiet i alla kurser. Vi såg också att det i vissa grupper fanns en del elever med hög frånvaro 
och att det var en del elever som upplevde en viss uppgivenhet inför sina studier. Dessutom ledde den 
stora toppen i smitta i samband med att omikron-varianten av Covid-19 spreds i januari och februari 
till att både elever och lärare var sjuka i stor utsträckning vilket ledde till ett kunskaps- och 
kvalitetstapp som vi hade att arbeta med under resterande del av vårterminen. Under läsåret har det 
dessutom varit en stor utmaning för många att pröva tidigare kurser men också att klara att slutföra 
det gymnasiearbete som alla ska genomföra.   
 
Vi kunde dock via insatser såsom förstärkning av lärarresurser kring bl. a gymnasiearbetet och ett 
intensifierat arbete av mentorer, elevhälsa och lärare stötta en stor del av de elever som tidigt under 
vårterminen riskerade att inte nå en examen så att de faktiskt gjorde det. Vi gick från att ha cirka 45 
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elever som riskerade att inte nå examen till att det till slut var det 16 elever som gick ut med studie-
bevis varav 3 av dessa hade reducerat program.  
 
Dessa olika faktorer bidrar också till att eleverna som tog studenten i år hade en något högre andel av 
de lägre betygen eftersom de i större grad har behövt ledning och stimulans och olika typer av 
stöttning och anpassningar för att klara sina kurser vilket i sin tur gör att det är en lägre genomsnittlig 
betygspoäng, GBP, än föregående läsår då vi nu hade 13,9 mot 14,3 föregående läsår.  
 
I en jämförelse med riket så är andelen med examen goda men den genomsnittliga betygspoängen är 
tydligt lägre än rikssnittet på våra program, tittar man däremot på snitten för respektive inriktning så 
ligger vi inte lika långt efter.  
 
Vi vet erfarenhetsmässigt och genom tidigare uppföljningar att de elever som går hos oss har ett 
genomsnittligt lägre meritvärde med sig från grundskolan än vad som är normalt på våra högskoleför-
beredande utbildningar. Vi ser också att valet av våra utbildningar ofta är intressestyrda utifrån de 
profiler vi erbjuder vilket ger mycket goda resultat i de profilkurser som eleverna läser men det gör att 
intresset och förkunskaperna i de mer traditionella och programspecifika kurserna på främst teknik-
programmet vållar en del utmaningar för många av våra elever. Med det sagt vet vi att de arbetssätt 
vi har för att anpassa inom ramen för undervisningen och att följa upp och skapa en trygg skola ger 
goda resultat för våra elever.  
 
Vi ser också tyvärr en tydlig skillnad mellan könen där det är främst manliga elever som inte når en 
examen och det skiljer nästan ett helt betygssteg, 2,2 är skillnaden mellan elevernas genomsnittliga 
betygspoäng om man tittar på kön. Det är relativt liten andel kvinnliga elever, 21% under det gångna 
läsåret, vilket gör att enstaka individer kan påverka utfallet lite extra mycket men totalt sett ser vi ändå 
att det är fler manliga elever som har utmaningar i lärandet som vi inte fullt ut lyckas möta. Vi ser 
också att motivationen och behovet av stöd är något högre bland våra manliga elever samt att de 
kommer också in med ett generellt lägre meritvärde och något lägre förkunskaper i vissa ämnen. Vi 
arbetar kontinuerligt för att skapa en miljö där alla elever ska få goda möjligheter att utvecklas och får 
stöttning.  
 
Betygsfördelning för hela skolan 
Tittar man på betygsresultaten för samtliga elever (bild 5–7 ovan) så märks inte samma tydliga 
negativa förändring eller förskjutning som för våra avgångselever. Det är liknande betygsfördelning 
som tidigare men vi ser att vi till kommande läsår har något lägre antal F med oss. Andelen F totalt 
sett är fortsatt relativt låg, 7%. Dessutom är skillnaden mellan könen relativt liten och går man djupare 
in i datan ser man att andelen F är samma eller t o m aningen högre för våra kvinnliga elever i åk 1 och 
2. Den skillnad som fanns mellan könen var nästa helt och hållet kopplad till åk 3-eleverna och främst 
ett antal manliga elever som fick många F under det gångna läsåret. Vi kan dock fortsatt se att de 
kvinnliga eleverna i åk 1 och 2 har en något högre andel av de högre betygen A-C. Vi tror och hoppas 
att ett fortsatt arbete med att skapa meningsfull undervisning med högre grad av variation och 
delaktighet framöver ska kunna ge resultat även på de könsskillnader vi ser.  
 
Analyser på kursnivå 
I respektive kurs så har varje ämneslag fått göra analyser av betygsfördelning totalt och även per kön. 
Några av de slutsatserna delges i sammanfattning nedan 
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Engelska 

I engelska kan vi notera ett tämligen oförändrat läge mellan årets resultat och föregående års resultat, 
se bild 8. Det är en något högre andel F vilket till stor del beror på hög frånvaro för enskilda elever som 
man inte lyckats stötta. Att andelen F är något högre för engelska 6 än engelska 5 är också något vi ser 
både förra året och i år. Bakgrunden till skillnaden är inte enbart de komplexa kraven som höjs i 
engelska 6 utan även innehållet. Det ställs större krav i engelska 6 på både innehåll och form. Inför 
nästa läsår kommer det finnas ett fokus på ämneslärarna i engelska att ge eleverna en större för-
beredelse för överliggande kurs. Samma sak gäller givetvis i stegel till engelska 7.  
 
Totalt sett är dock resultaten höga med en relativt hög andel A-C-betyg. Det är inte så förvånande då 
elevernas intressen kring bl. a datorspel ofta gynnar elevernas utveckling i engelska och en stor del av 
eleverna använder engelska som ett arbetsverktyg för sina profiler.   
 
I engelska 5 har tidigare nationella prov där sekretessen släppts använts som kompletterande underlag 
för bedömning och i engelska 6 har nationella proven gjorts för samtliga elever. Båda dessa prov har 
man arbetat med i ämneslaget och gjort en sambedömning kring. Resultaten på dessa prov speglar 
också i stor utsträckning resultaten på de nationella proven (se bild 12). Överensstämmelsen mellan 
resultaten på de nationella proven och kursbetyget är också god. 83% har fått samma betyg som 
resultat på det nationella provet, 3% ett lägre betyg och 14% ett högre betyg.  
 
Under höstterminen jobbar lärarna med att utveckla samtliga förmågor, mottagande (läs och hör), 
producerande (skriv och tal). Man har tillsammans tagit fram så kallade halvårstester som både 
fungerar som diagnostiska test för att se vad eleverna kan, men testerna kan även användas som 
betygsgrundande material om så behövs. Engelsklärarna har även identifierat vilken undervisning som 
är nödvändig för att utveckla elevernas förmågor rent generellt för att ta fram så bra arbetsmaterial 
som möjligt vilket har fungerat väl.  
 

Estetiska ämnen bild och spelgrafik 
I kurserna i vår spelgrafikprofil läser eleverna både traditionella bildkurser såsom Bild och form 1b och 
Bild men man läser också kurser där man arbeta med digitalt skapande i 2D- och 3D-miljöer för spel 
inom kurser såsom medieproduktion 1 och 2, digitalt skapande 1 och 2, animation 1 och design. I 
digitalt skapande och design samarbetar eleverna som läser spelgrafikprofilen med våra elever som 
läser spelutveckling.  
 
Generellt är resultaten höga i dessa kurser. Eleverna som söker till spelgrafik har ett stort intresse och 
ägnar gärna tid till att under ledning av lärarna men även provat träna på att utveckla sina kunskaper. 
En framgångsfaktor som lärarna arbetat med under året har varit att visa tydligare exempel på 
förväntat resultat i de olika examinationer som gjorts. Man har även förstärkt undervisningen som 
sker i klassrummen med inspelade filmklipp vilket underlättar för de elever som missat undervisning 
av något skäl.  
 
Under året har man även haft ett upplägg som kallas grafikstugan där eleverna kan komma utanför 
lektionstid och jobba med all sorts grafik. Det som verkligen är styrkan med grafikstugan är att elever 
från olika årskurser jobbar med uppgifter eller egna alster och kan skaffa kompisar/kontakter från 
olika årskurser vilket skapar ökad samhörighet inom profilen mellan årskurser och eleverna kan ge 
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varandra stöd att utvecklas. Här knyts även kontakter för att skapa spel ihop med programmerarna 
som också ibland kommer och jobbar. Detta året har det ofta varit mellan 20–40 elever på dessa 
tillfällen. Detta är, menar lärarna, en av många anledningar till att “skaparkulturen” är stark på vår 
skola.  
 
Sammantaget gör det att andelen A-C i är uppemot 75% i vissa kurser och det är endast enstaka elever 
i någon enstaka kurs som får F. Könsskillnaderna är små och därmed svåra att analysera i detalj. Vi kan 
dock se att det är en högre andel A bland flickorna i bildkurserna vilket främst beror på att de kvinnliga 
eleverna i större utsträckning har haft teckning och bild på mer traditionellt sätt som ett intresse över 
tid och därmed tillgodogjort sig mer träning och lärarna menar att det i vissa fall kan vara en mer 
utvecklad finmotorik hos många av de kvinnliga eleverna i de lägre årskurserna. Under utbildningens 
gång ser vi att de manliga eleverna kommer i kapp i framförallt det digitala skapandet av 2D och 3D-
figurer och miljöer.  
 

Estetiska ämnen media 
I de mer media-inriktade ämnena såsom medieproduktion, film- och Tv-produktion och digitalt 
skapande är upplägget och val av arbetsmodell starkt kopplat till de olika profilerna på vårt estetiska 
program. Det gör att eleverna upplever en stor meningsfullhet och kan arbeta delvis utifrån sina 
intressen. På t ex vår E-sportprofil får man lära sig att stream e-sportevent medan man på vår foto-
film-profil får arbeta med mer traditionell medieproduktion. Överlag gör det att elevernas 
prestationer ger goda betygsresultat där andelen A-C ligger mellan 50 till 70% för många av dessa 
kurser och andelen F är låg. De F som ändå sätts är främst för individer med hög andel frånvaro som 
vi inte lyckas nå.  
 
Ett arbetssätt som lärarna upplever har fungerat väl är att eleverna gör någon typ av slutprojekt där 
många delar av kursens kunskapskrav kan visas. Det har möjliggjort för många elever att nå från att 
riskera ett F till att klara minst ett godkänt betyg E. Under året har lärarna också arbetat mycket med 
att skapa tydlighet och struktur samt tänkt lite extra på att arbeta med meningsfullhet och variation 
vilket gett positiva resultat.  
 

Idrott och hälsa 
Kursen idrott och hälsa är utlagd på två läsår vilket vi ser gynnar elevernas utveckling i ämnet över tid. 
Ett antal elever har under året behövt olika typer av individuella upplägg p g a olika funktions-
variationer eller andra behov för att kunna klara kursen.  
 
En utmaning i ämnet är att skapa en trygghet i början. Eleverna har ofta med sig en lite negativ 
inställning till idrottsämnet och det gör att lärarna valt att arbeta mycket med trygghet med lärarna 
och gruppen över tid och att få eleverna att våga och de har även i stor utsträckning låtit eleverna vara 
med och bestämma aktiviteter. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor.  
 
Trots de utmaningar som finns har hela 97% av eleverna klarat kursen efter de två läsåren. Betygs-
fördelningen i övrigt ligger i linje med snittet för skolan som helhet. Det är också små skillnader mellan 
könen.  
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Matematik 
I matematik har lärarna under året arbetat med ett digitalt läromedel som man började använda under 
perioden med fjärrundervisning, NOK-flex. Ett arbetssätt man särskilt fokuserat på är vad lärarna kallat 
“masterdokumentet”, där de testat att sluta med poäng under prov och att mer aktivt arbeta explicit 
utifrån kursernas förmågor. De har försökt få elever att själva upptäcka hur de behöver träna mer än 
bara procedurförmågan, vilket man gjort bland annat genom att deras bedömning och återkoppling 
samlats i dokument via Classroom som sen kunnat användas formativt vid samtal om hur eleven ligger 
till och vad hen behöver träna.  
 
I övrigt har man även fortsatt ett system där en lektion per vecka (i matematik 1b/c samt matematik 
2c) har varit en resurslektion där det varit flera lärare som undervisat parallellt och kunnat vara på 
plats samtidigt under resurslektionen. På så vis har vi haft ett räknetillfälle utöver resurstiden för att 
kunnat stötta elever med behov.  
 
Inför läsåret gjordes ämnesplanerna och kursinnehållet i matematik på gymnasiet om en del. I 
samband med att särskilt matematik 1 därmed blivit mer omfattande omgjord har vi sett hur elevernas 
förutsättningar var en större utmaning än tidigare år.  Vidare har elever med icke-svenskt modersmål 
korrelerat med lägre betyg i vissa grupper. Detta går att se från de nationella provresultaten. Till 
exempel; utav de som fått F i matte 1/2c har en stor del ingått i SVA-kurser. Det kan vara värt att 
fundera på hur man kan möta och hjälpa dessa elever inför kommande läsår. Övergripande för åk 1 
misstänker vi att en negativ effekt av pandemin kan ha påverkat elevernas förkunskaper och att många 
elever, kanske främst på vårt estetiska program, kanske precis har klarat minst ett E i åk 9 men att det 
kan ha varit ett “snällt” betyg i många fall. I samband med att särskilt matematik 1 blivit mer 
omfattande omgjord såg vi hur elevernas förutsättningar var en större utmaning än tidigare år.  
 
Detta har visat sig i att det framförallt i matematik 1b har varit en stor negativ förändring under läsåret. 
se bild 10, där hela 30% av eleverna fick ett F i kursen. Även matematik 2c ser vi en negativ förskjutning 
med 19% F. Däremot ser vi en motsatt förändring i matematik 3c där andelen F nästan halverats från 
22% till 13%. En förklaring vi kan se till förbättrade resultat i matematik 3c kan vara att lärarna i större 
utsträckning har följt eleverna från åk 1 och att det i den kursen inte är lika stor skillnad i kursinnehåll 
gentemot tidigare kursplaner.  
 
Vi ser även att eleverna i stor utsträckning har misslyckats med att nå godkänt på det nationella provet. 
Detta beror delvis också på att provinnehållet för lärarna var delvis en överraskning då det inte funnits 
några exempel på hur proven skulle se ut för de nya ämnes- och kursplanerna. Det gjorde att vissa 
typer av problemformuleringar med t ex koppling med geometri inte var sådant elever och lärare 
tillsammans hade tränat på. Det var också p g a pandemin första gången sedan åk 6 som eleverna 
skrev ett nationellt prov vilket också vilket kan ha gjort att ovanan att skriva den typen av långa prov, 
den totala provtiden är fyra timmar under en dag, var något större än normalt. När vi haft kontakt 
med andra skolor som genomfört dessa nationella prov ser vi att slutsatserna och resultaten är 
liknande för de flesta skolor och att det finns många skolor med än sämre resultat.  
 
Efter de nationella proven sattes en kraftansträngning in med mycket handledning individuellt och 
genom extra undervisning i grupp under flera dagar. Det gjorde att ett antal elever som fick F på de 
nationella proven ändå totalt sett kunde anses ha visat kunskaper motsvarande minst en E-nivå. Totalt 
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fick 61% samma betyg som resultat på det nationella provet och 39% ett högre betyg i matematik 1b. 
En majoritet av de som fick ett högre betyg fick genom nämnda insatser, ett E istället för ett F.  
 
I matematik 3c såg vi i samband med de nationella proven att en överraskande stor del av prov-
uppgifterna fokuserade på att lösa olika problem med hjälp av digitala hjälpmedel. Det hade inte 
elever och lärare arbetat med i den utsträckning som man hade behövt om man ser till provinnehållet. 
Det gjorde att lärarna därigenom såg att de fick sätta en något högre andel högre kursbetyg än resultat 
på det nationella provet, det blev 55% som fick ett högre betyg där.  
 
Med det sagt ska vi inför kommande läsår dra nytta av de lärdomar om kursernas nya innehåll, 
elevernas svårigheter och provens utformning och bl. a träna mer på vissa delar av kurserna. Vi 
kommer också att återgå till en fysisk bok och använda en bok som är anpassad efter de nya kurs-
planerna, något som inte fanns under det gångna läsåret.  
 

Naturvetenskapliga ämnen- biologi, fysik, kemi och naturkunskap 
Under året har vi haft en ny lärare i en av grupperna i fysik 1 och en ny lärare i en grupp naturkunskap 
1b. Dessutom var det under våren flera olika vikarier i kemi samt två grupper naturkunskap.  
 
Vi sed dock inga stora skillnader i betygsresultaten kopplade till detta faktum förutom för kursen kemi 
1 där det var en ovanligt hög andel F, nära 29%, vilket delvis kan ha berott på att kvalitet och upp-
följning blev lidande av bristen av kontinuitet men det var också en stor frånvaro i en av klasserna i 
årskurs tre på kemi 1 vilket kan ha bidragit till ett ökat antal F.  
 
I övrigt minskar andelen F i fysik 1 något och även de högre betygen. Det handlar dock om få individer 
så det är svårt att dra några stora slutsatser utifrån det underlaget. Lärarna har jobbat med olika 
utvecklingsinsatser under året, i fysik 1 har man t ex testat att ha täta kunskapsuppföljningar med gott 
resultat 
 
På liknande sätt har ordinarie lärare i kemi under höstterminen arbetat med att skapa större förståelse 
för det periodiska systemet och för att minska uppstartstid vid lektionsstart genom att lägga ut 
laminerade periodiska system på bänkarna i kombination med 1–3 frågor som skrivits upp på tavlan. 
Upplevelsen är att dessa startuppgifter ledde till snabbare fokus när lektionen påbörjades. 
Diskussioner och frågor från eleverna startade också spontant utifrån periodiska systemet.  
 

Samhällsvetenskapliga ämnen- historia, religion och samhällskunskap 
Under året har lärarna arbetat särskilt med att utveckla elevernas begreppsförståelse inom dessa 
ämnen genom bl. a olika sätt att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Detta då ämnena är innehållsrika 
och förutsätter relativt god analysförmåga och förståelse för samband. Eftersom kurserna har mycket 
ämnesstoff görs det urval av läraren var fokus ska ligga. För att eleverna ska lyckas vara nyanserad och 
nå de högre betygen krävs det en del förkunskaper om kännedom om omvärlden för att kunna se 
komplexa samband. Kurserna innehåller också en hel del begrepp som behandlas på olika sätt. Det 
innebär också att elever med läs och skrivsvårigheter har en större utmaning i de samhällsorienterade 
ämnena. Därför har man arbetat särskilt med språkutvecklande arbetssätt i kurserna.  
 
I religionskunskapen har eleverna arbetat mycket i grupp för att behandla innehåll och på så sätt fått 
lära av varandra. Detta har lett till viss ökad aktivitet men det går inte att utläsa någon större kunskaps-
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utveckling i resultaten. Tvärtom, fler lägre betyg har satts samt att antalet F ökat. Det kan dock bero 
på kursgrupper mer än undervisning. 
 
I historia 1a1 på teknikprogrammet och religionskunskap är kurserna bara på 50 poäng och ligger dess-
utom i årskurs 3. Det gör att en del elever gör taktiska val och prioriterar ner dessa kurser i förhållande 
till t ex gymnasiearbetet och svenska 3 som de också läser. Det ser vi genom att det är en något högre 
andel F i dessa kurser, 13% i historia 1a1 och 15% i religionskunskap 1. I övrigt är resultaten i linje med 
övriga ämnen på skolan.  
 

Svenska 
Vi ser en negativ betygstrend i svenska 1 och svenska 3 men å andra sidan en något mer positiv trend 
i svenska 2. Gällande svenska 1 ser vi att eleverna har svårt att skriva. Vi spekulerar i att det är “Corona-
effekten” då eleverna saknar flera grundläggande kunskaper som t.ex. språkriktighet. I svenska 3 har 
året präglats av en något högre frånvaro hos en större mängd individer än normalt. Det har varit 
väldigt svårt att bedriva undervisning med så stor del av gruppen frånvarande. Detta gäller i princip 
alla 3: or. Även detta tror vi kan handla om “distansskador” från pandemin. Det har gjort att andelen 
F ökat från ca 3% till 7%.  
 
Under året har det satts in mycket resurser kring många elever i svenska 2. Det har varit ett bra sam-
arbete mellan lärare, EHT, resurspedagoger och ledning. Det kommer att krävas mycket även i svenska 
3 
 
Skrivandet har fått mer fokus i flera klasser där eleverna fått fler tillfällen att utveckla sitt vetenskapliga 
skrivande - detta gäller främst i svenska 3 
 
Med svenska 1 har vi arbetat mycket med skönlitteratur då de har fått läsa en roman och sedan 
samtala om boken i ett boksamtal. Även i andra kurser har högläsning och litteratursamtal varit 
uppskattat.  
 
I både svenska 1 och svenska 3 har vi genomfört nationella prov med goda resultat. I kursen svenska 
1 är de endast 3% som inte uppnått ett godkänt provresultat vilket är en klar förbättring sen vår-
terminen 2019 då dessa prov genomfördes senast då det var 7% F. Även i svenska 3 var det en tydlig 
förbättring där andelen F minskat från 20% till 9%. I svenska 3 ökade också andelen höga betyg A-C 
tydligt från 22% till 43% vilket indikerar att eleverna fått goda förberedelser för proven 
 
För de elever som skriver nationella provet i svenska som andraspråk hade vi också tydliga för-
bättringar vilket vi kan se kan bero på att vi idag har en tydligare organisation kring eleverna som läser 
denna kurs. Ser man på skillnaderna mellan könen i nationella provresultat så var de relativt små.  
 
I en jämförelse mellan nationella provresultat och kursbetyg så ser vi att det i svenska 1 är 4% som fått 
ett lägre kursbetyg, 43% som fått samma och 53% som fått ett högre betyg. I svenska 3 är det en 
tydligare överensstämmelse gentemot 2019. I den kursen har 12% fått ett lägre betyg, 49% samma 
och 39% ett högre betyg. Det är främst elever som fått F eller E på nationella provet som fått ett högre 
kursbetyg vilket främst beror på att elevernas helhetsprestation i kurserna och den helhetsbedömning 
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våra legitimerade lärare har gjort har motiverat ett högre betyg än vad man visat på provet. Vidare 
analys görs i ämneslaget inför kommande läsår.  
 

Teknikkurser och programmering 
I våra karaktärsämneskurser/profilkurser på teknikprogrammet är det lite olika förutsättningar på vår 
spelutvecklingsprofil och vår profil med systemutveckling. De som läser spelutveckling läser vissa 
kurser såsom digitalt skapande1 och design tillsammans med eleverna som läser spelgrafik och ut-
vecklar spel i tvärgrupper under ledning av flera lärare i dessa kurser. I systemutvecklingsprofilen är 
det mer traditionellt men ofta aningen mindre grupper, kring 20–25 elever.  
 
Vad som förenar de olika profilerna och kurserna är dock att det är kurser där eleverna har hög 
motivation och stort intresse vilket leder till att resultaten är relativt goda, särskilt i de 
programmeringskurser och webbutvecklingskurser som eleverna läser. Lärarna kan också utveckla 
elevernas kunskaper inom dessa ämnen med hjälp av undervisning som stimulerar till lärande inom 
programmering, databashantering och skapande av projekt. Det gör att det i t ex programmering och 
digitalt skapande är en generellt hög andel A-C, ofta uppemot 75–80% av de högsta betygen och det 
är också ofta låg andel F. De elever som får F är sådana som tyvärr är frånvarande mycket eller som 
tappat intresset på vägen.  
 
En särskilt rolig sak under året kopplat till programmeringskurserna är att skolans elever i LBS Game 
Awards, en gemensam tävling mellan samtliga 18 LBS-skolor, kammade hem sammanlagt 6 av 9 
möjliga priser i de olika kategorier som finns. Ett fint kvitto på att vår skola har en hög nivå på sin 
utbildning.  
 
I de mer traditionella karaktärsämneskurserna såsom teknik, CAD och konstruktion så är resultaten 
mer i linje med övriga ämnen men även där är det relativt låg andel F.  
 
Undervisningens kvalitet 
Undervisningen på LBS Göteborg håller enligt vår bedömning och enligt elevernas olika typer av ut-
värderingar överlag en hög nivå. Elevernas lärande är gott och kompetensen hos lärarna kring att 
anpassa sin undervisning till elevernas behov är generellt mycket god. Vi har fungerande arbetssätt 
att genom olika forum såsom lärgrupper med aktionsforskning som grund, ämneslagsarbete och 
programlagsarbete utveckla undervisningen kollegialt både totalt sett och på individnivå.  
 
Läsåret har haft ett fokusområde med titeln Meningsfullhet och delaktighet, se sidan 13 och nedan, 
där målet har varit att 1) bedriva varierad undervisning som ökar elevers lärande under lektionstid och 
2) ha arbetssätt som möter elevers olika förutsättningar.  
 
I de olika enkäter och utvärderingar som görs bekräftas bilden av att undervisningen är av en kvalitet 
som eleverna är nöjda med.  
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Bild 29-Elevenkät “Jag är nöjd med undervisningen på min skola” 
 
I vårens elevenkät som genomfördes i januari så svarar cirka 80% av eleverna ett positivt svar (7–10 
på en tiogradig skala) och andelen missnöjda (1–4) är endast 6%. Det är en något lägre andel positiva 
än föregående läsår då vi hade ett rekordhögt resultat för skolan men likväl en hög stabil nivå över tid 
och i jämförelse med LBS och Academedia totalt. Det är också betydligt högre än t ex 2019 då vi hade 
68% positiva och 2020 då 75% var positiva.  
 

 
Bild 30-Samtliga frågor och lärare Undervisningsutvärderingen 
 
Även i de utvärderingar där eleverna får utvärdera varje enskild lärare med sammanlagt 12 frågor (se 
nedan) så ser vi att andelen positiva svar under vårens utvärdering i april var rekordhöga för skolan. 
80% av svaren var positiva (7–10 på en tiogradig skala) om man slår samman samtliga frågor och lärare 
och endast 3% av svaren var negativa (1–3).  
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Bild 31-Sammanlagda resultat per fråga Undervisningsutvärdering urval av frågor 
 
Samtliga frågor i undervisningsutvärderingen visade att eleverna var mer nöjda med lärarnas 
undervisning under detta läsår än tidigare läsår. Några frågor presenteras ovan. Särskilt glädjande är 
det att vi ser förbättrade resultat när det gäller både att få eleverna att tro på sig själva, från 77% till 
80% positiva svar, och när det gäller att eleverna får de hjälp de känner att de behöver, från 80% till 
85% positiva svar.  
 
Lägre resultat kopplat till undervisning i så väl elevenkät som undervisningsutvärderingar är den 
aspekt som rör arbetsro där det fortsatt är lite lägre andel positiva men där vi ändå ser en aning positiv 
utveckling och då särskilt om man ser över tid.  
 

 
Bild 32 - Frågor om arbetsro i elevenkät och undervisningsutvärdering våren 2022 
 
Vi har anledning att tro att de positiva resultaten till stor del beror på de utvecklingsprocesser vi 
bedrivit på skolan. Under läsåret har lärgrupperna läst och bearbetat sociala lärandeteorier, och i 
synnerhet teorin om praktikgemenskaper (Wenger, 1998; 2000). Anledningen till detta är att teorin 
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fokuserar på deltagande och identitetsskapande i relation till lärandegemenskaper, vilket gav uppslag 
för lärare att designa aktionsforskning för att öka delaktighet och känslan av meningsfullhet i under-
visningen. Några exempel från lärares utvecklingsarbete har handlat om att få elever att uppleva nytta 
och mening i ämnet i sig för elevens fortsatta bildning och några exempel har varit mer knutna till en 
nära förestående framtid, som att komma in på den utbildning man vill. Gällande den senare aspekten 
arbetade några lärare (i synnerhet karaktärsämneslärare) med motivationsskapande strategier i 
undervisningen, bland annat genom att tydliggöra kopplingen mellan undervisningen och vidare 
studier- och/eller yrkesliv. För att ytterligare följa upp detta har vi fortsatt att, i samband med 
undervisningsutvärderingen, lägga till en intern fråga i Google forms där eleverna får ta ställning till 
påståendet “Det är tydligt för mig när läraren gör en koppling mellan ämnet och hur jag kommer ha 
nytta av kunskaperna i framtiden”. I frisvar kopplat till frågan gavs många exempel på framtids-
kopplingar, både generella och som har en tydlig studie- och yrkesvägledningskoppling. Vidare 
exempel på arbetssätt för att öka undervisningens kvalitet följer i avsnittet nedan om enhetens 
utvecklingsområden.  
 
Enhetens utvecklingsområden från arbetsplanen  
Utvecklingsarbetet på skolan fortgick under året enligt samma organisering som tidigare läsår, med 
mindre justeringar att vissa mötesforum fick anpassas till digitala rum. Lärgruppsarbetet följdes upp 
vid delavstämningen i december och vid dela-med-sig-dagen i juni, 2022. Lärares arbete fokuserade 
under läsåret på olika aspekter av undervisningen i avsikt att möta de målsättningar vi satt i arbets-
planen. Exempel på detta är bland annat de lärare som i sin aktionsforskning arbetat med att rikta 
fokus mot lärandeprocesser till skillnad från kunskapsresultat, eller de förbättringsförsök som handlat 
om att motivera eleverna genom koppling till vidare studier och/eller arbetsliv och ett livslångt 
lärande. Som tidigare nämnts har flera lärare också prövat aktioner för att öka elevers delaktighet med 
stöd i den sociala lärandeteori (Wenger, 1998) som beskrev ovan. Genom lärarnas vetenskapliga för-
hållningssätt har en mängd underlag från eleverna samlats in i form av enkäter, exittickets och djup-
intervjuer där eleverna förklarar och belyser olika aspekter av undervisningen som bidragit till deras 
kunskapsutveckling.  
 
En fortsatt hög nivå i elevernas nöjdhet med undervisningen, 80%, ger indikationer på att det 
utvecklingsarbete som görs i undervisningen möter elevernas behov och ger effekt kring deras 
upplevelse av undervisningen.  Vi gjorde i år en särskild analys av kunskapsresultaten bland de elever 
i årskurs ett som vid överlämningar och vid egna kartläggningar identifierats ha behov av extra 
anpassningar. I denna analys kunde vi konstatera att det finns en spridning i betygsfördelningen; det 
vill säga att eleverna inte “bara” klarar att uppfylla kunskapskraven för E, utan även har goda 
möjligheter att nå högre betyg. I enlighet med Scherp, Scherp och Thelin (2013), kan detta vara en 
indikator på att vi har arbetssätt som möter elevers olika behov. I den nya frågan i elevenkäten där 
eleverna anger om de upplever att man kan få extra hjälp om man behöver, ser vi också en indikation 
på att vi kan hjälpa elever utifrån deras förutsättningar då 84 % uttrycker sig positivt kring detta (se 
bild nedan).  
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Bild 33-Om elevens möjlighet att få extra hjälp i elevenkäten 
 
Slutsatser och arbete framåt undervisning och lärande 
När vi drar slutsatser om vår undervisning kan vi se en fortsatt hög nöjdhet med undervisningen hos 
eleverna, både genom elevenkäten och i undervisningsutvärderingarna från VT2022. Det vi vill 
fortsätta att utveckla är undervisning som ger elever så rika möjligheter som möjligt att delta och lära 
under lektionstid. Vi vill fortsätta att pröva samt utforska strategier för varierad undervisning (se 
Andersson, 2021) för att leda och stimulera elever utifrån var och ens förutsättningar. Flera lärare 
lyfter elevernas inre motivation och pratar mer om formativ undervisning (Hirsh, 2017) vilket kommer 
att fortsätta vara fokus i våra ämneslag. Vi kommer även att arbeta vidare med att variera 
undervisningen mer samt fortsätta med det arbete som vi påbörjat kring att arbeta med språk-
utvecklande arbetssätt i undervisningen.  
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Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot kränkande 
behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Det skrivs i 
januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den 
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen 
dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande 
år.  
 
Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) på LBS Kreativa gymnasiet i Göteborg består 
av följande medlemmar: Rektor, likabehandlings- och värdegrundssamordnare samt elever. LoV-
gruppen ansvarar för att årligen arbeta fram ett plandokument för likabehandlings- och 
värdegrundsarbetet på skolan. De utför enkäter, intervjuer, observationer och riskbedömningar samt 
upprättar en årlig plan för hur man ska arbeta för att främja likabehandling och motverka 
diskriminering och kränkande behandling. LoV-gruppen inklusive rektor ansvarar för en kontinuerlig 
utvärdering av verksamhetens likabehandlings- och värdegrundsarbete.  Gruppen, med rektor som 
ytterst ansvarig har också ansvar för utredning, dokumentation och rapportering av anmälda ärenden 
till huvudmannen (2010:800). Vid konfliktsituationer mellan elever ska företrädare för LoV-gruppen 
involveras. 
 
Under höstterminen återstartade skolans elev-LoV-grupp då flera tidigare medlemmar tagit 
studenten. Intresset för att delta fortsatte detta år att vara stort och den gruppen förde vidare 
traditionen med Halloweenfest. Fredagen innan höstlovet genomfördes en schemabrytande fest där 
elever från alla årskurser fick möjlighet att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Föreningen 
har som uppgift att erbjuda fler elever en social gemenskap och bidra till trivsel och trygghet. 
 
Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i undervisningen. 
Pedagogerna på skolan fortsatte under läsåret sitt kollektiva lärande med att arbeta med menings-
fullhet och delaktighet för att nå ett gott klassrumsklimat samt att bedriva en undervisning som gynnar 
varje enskild elev.  Vi fortsatte även att arbeta ämnesintegrerat för att eleverna skulle få samarbeta 
med andra och ta hänsyn till varandras eventuella olikheter, som i det exempel där vi undersöker 
begreppet hållbar utveckling med fokus på människors sociala villkor med koppling till mänskliga 
rättigheter och likabehandling (och brist på sådan) historiskt sett.  
 
Lärarna arbetade också löpande under året med dessa frågor i flera kurser. Exempel på detta är det 
årliga projektet “vecka 6”. Under den sistnämnda jobbades det bland annat med reklam och köns-
normer, sexualitetens historia, samtycke och föreläsningar om begrepp och olika sätt att förklara kön. 
På samma tema har en del arbete gjorts inom ramen för programlagsarbetet under läsåret för att 
skapa en förförståelse i lärargruppen för de kommande läroplansförändringarna kring sexualitet, 
samtycke och relationer som kommer under läsåret 2022–2023 och vad det kan innebära i olika 
ämnen.  
 
Utöver detta har skolans mentorer haft ett kontinuerligt arbete med likabehandlings- och värde-
grundsarbete. Att behandla alla likadant och ha en god relation till alla har också gynnats av 
exempelvis “Klasskampen” och andra aktiviteter som mentorer har fått göra tillsammans med 
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respektive klass. Inom likabehandlings- och värdegrundsarbetet har det även funnits utrymme för 
elever att påverka och vara med i utvecklingen av processen framåt. Under mentorstiden har 
mentorer kunnat arbeta med allt från ”lära-känna-övningar” till “självkännedom” som handlar om 
individen i gruppen och gruppens roll. Mentorerna återkopplade även resultaten från årets lika-
behandlingsenkät och tog in synpunkter på detta. Mer om detta i utvärderingen. 
 

Utvärdering och analys 
En hög andel av eleverna på skolan känner sig trygga på skolan (95% i LoV-enkäten och 94% i 
elevenkäten - se bild 15 och 17 ovan) vilket är en hög andel för en så pass stor skola. Vi ser att 
tryggheten generellt är lika hög oavsett kön men att de som betecknar sig som icke-binära är något 
mindre trygga tyvärr och vi kan se att det är en fråga vi behöver arbeta vidare med.  
 
I elevenkäten kan vi utläsa att eleverna i hög grad tycker att personalen ingriper om någon blir illa 
behandlad (86%) och att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt (83%). Vi ser en uppgång i antalet 
elever som tycker att de kan få studiero i skolan (70% jämfört med 69% föregående läsår). 
 
I undervisningsutvärderingarna kan vi på skolnivå konstatera att det är blandade resultat. Av särskilt 
intresse för demokrati och värdegrundsarbetet är frågan om eleverna litar på att läraren ingriper om 
någon utsätts för kränkningar, där vi ser en nedgång från 76% VT21 till 83% VT22. Frågorna som är 
kopplade till elevinflytande och om alla får komma till tals är också relevanta att lyfta här. I vårens 
undervisningsutvärdering anser 77% av eleverna att de har god möjlighet att påverka undervisningen 
(jämfört med 72% under föregående läsår). På frågan om alla får komma till tals anser 89% av eleverna 
att så är fallet. Vi noterar även att elevernas upplevelse av studiero/arbetsro ligger något högre, på 
83%.  
 
Som beskrivits ovan så har tryggheten ökat något på skolan och fler elever anger att de upplever att 
eleverna på skolan behandlar varandra väl. Vi ser också att andelen elever som angett att de blivit illa 
behandlade har minskat något (jfr. 11% HT2020 mot 9% HT2021), och framförallt bland eleverna som 
identifierar sig som angett ickebinära. I fritextsvaren då eleverna beskriver händelserna, kan vi 
konstatera att många incidenter rör sig om kränkande kommentarer och elaka “skämt”. Tidigare läsår 
har det varit liknande tendenser för våra kvinnliga elever men det ser vi inte lika tydligt i år vilket är 
bra.  
 
Resultatet från LoV-enkäten bearbetas varje år tillsammans med LoV-gruppen och med lärarna. Det 
som LoV-gruppen och lärarna lyfter som en stor anledning till att man som elev känner sig trygg på 
skolan är den nära relationen till lärarna och tryggheten det skapar i klassrummen. Skolans elever får 
ta del av resultatet från LoV-enkäten som genomförs under hösten tillsammans med sin respektive 
mentor. Detta är ett årligen återkommande inslag för att etablera en systematik i återkopplingen kring 
likabehandlingsarbetet, samt för att samtliga elever ska bli delaktiga i arbetet. I januari 2021 åter-
kopplade mentorerna resultatet från LoV-enkäten med särskilt fokus på de utvecklingsområden som 
identifierats av LoV-gruppen.  
 
Vi har i flera år har haft studiero/arbetsro (senare definierat som ”studiefokus”) som fokusområde på 
skolan, med en tanke om att god undervisning bidrar till god studiemiljö, och att vi nu noterar en 
positiv utveckling kring detta område. I tidigare års elevenkäter har elever beskrivit att studieron 
främst nås genom god undervisning, tydliga lektioner och motiverande uppgifter. Detta har varit extra 
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viktigt under distansundervisningen då elever tvingats ta stort ansvar för sitt arbete under lektionstid. 
Som visat i diagrammet ovan kan vi se en ökning av elever som upplever att de får arbetsro på skolan.  
 
I Elevenkäten kan vi se att vissa klasser sticker ut (åt olika håll) i frågor om trygghet, studiemiljö och 
trivsel. Varje mentor har haft med sig de resultaten in i utvärdering med klasserna för att närmare 
utforska anledningarna till det för att sedan kunna arbeta vidare med det som kommit upp i klassen.   

 
Slutsatser och arbete framåt  

De slutsatser vi kan dra är att vi bedriver ett ambitiöst och framgångsrikt arbete med frågor om 
demokrati och värdegrund. Samtidigt är vi inte i mål och vi har frågor att jobba vidare med.  
 
För att främja likabehandling i verksamheten ska vi under 2022 fortsätta att i undervisningen inkludera 
frågor i relation till skolans värdegrund, samt att vidareutveckla våra arbetssätt för utökad elev-
delaktighet. Detta görs inom ramen för undervisningen samt genom aktiviteter som planeras och 
genomförs med hjälp av den elevgrupp som ingår i LoV-gruppen, med särskilt fokus under vecka 6, 
som blivit en återkommande temavecka på skolan. Vi kommer att fortsätta ha regelbundna 
utvärderingar med skolans samtliga elever och inleda HT2022 med en avstämning kring nuläget kring 
trivsel och mående, med delsyftet att rekrytera nya elever till LoV-gruppen. Under hösten genomförs 
den traditionella Halloweenfesten för att skapa trivsel och för att eleverna ska lära känna varandra 
mer informellt och över program- och åldersgränser. Den tidigare väldigt populära Dungeons and 
Dragons-klubben kommer att fortsätta sina aktiviteter i samma syfte, och LoV-gruppen kommer 
fortsätta gå runt och bjuda in till denna och andra intresseklubbar som startats eller är i uppstartsfas 
på elevinitiativ. Mentorernas arbete kommer även fortsättningsvis att vara viktigt både i förebyggande 
och åtgärdande syfte. Under kommande läsår ska vi även satsa på att starta fler elevklubbar på skolan 
för att skapa ytterligare engagemang och delaktighet i skolans verksamhet.  
 
Vi kommer att fortsätta föra aktiva diskussioner om hur personalen på skolan bemöter och 
kommunicerar med elever, om elevers språkbruk samt attityder, och framförallt inom ramen för 
ordinarie undervisning i klassrummet, där vi ser att elever anger att de ibland blir illa behandlade av 
andra elever, under nästa läsår också med ett ökat fokus på beteende på sociala medier och på nätet. 
Vidare kommer skillnader mellan flickor och pojkars upplevelser av skolgången att fokuseras tydligare.  
 
Som en särskild satsning i samband med valet kommer vi att inkludera demokratiarbete i våra 
uppstartsdagar och vi kommer även att genomföra ett skolval på skolan. En lärare kommer få ett 
särskilt ansvar för detta arbete och för att fortsätta att utveckla demokratiarbetet på skolan under det 
kommande läsåret.  
 
Vi har även som en ambition att starta fler olika elevklubbar, såsom rollspelsklubb, bokklubb och 
odlingsgrupp etc. på skolan för att stärka gemenskapen och öka elevernas inflytande.  
 
Utifrån de läroplansförändringar som kommer kring sexualitet, samtycke och relationer kommer det 
att fortsätta att vara aktuellt att se över de nya formuleringarna och hur vi kan arbeta med det i de 
olika kurserna. Det blir något vi kommer att fortsätta att arbeta med inom ramen för programlagen.  
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En fullständig redogörelse för de insatser och åtgärder som genomfördes under vårterminen och det 
främjande arbete som planerats för HT22 finns att läsa om i vårt årliga plandokument för 2022 
(likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). 
 

Elevhälsoarbetet  

Rektors organisation 
Likt föregående år har en ny elevhälsoplan tagits fram där elevhälsans prioriterade mål för läsåret är 
formulerade. Elevhälsans arbete handlar om att arbeta åtgärdande, förebyggande och främjande. För 
att elevhälsoteamets arbete skulle få en ökad prägel av det förebyggande och främjande arbetet tog 
EHT fram en prioriteringsmatris. Prioriteringsmatrisen har varit ett stöd för elevhälsan att följa upp sitt 
arbete mot de övergripande målen och därmed öka de förebyggande och främjande insatserna på 
skolan.  

Elevhälsoteamsmöten har hållits varje vecka i två och en halv timme. Elevhälsoteamsmötena leds av 
rektor som tillsammans med biträdande rektor och elevhälsans professioner sammankallar till mötena. 
Förutom elevhälsans professioner har även skolans heltidsmentorer deltagit i mötena. Mentorerna har 
varit en viktig beståndsdel i att anmäla elever, följa upp insatser och utvärdera dessa. Mötena har 
under året handlat om att tvärprofessionellt samarbeta och kartlägga elevers behov av stöd från 
mentor eller någon av elevhälsans professioner samt om att utforma och utvärdera åtgärder som har 
satts efter pedagogernas anmälningar av elever som riskerar att inte nå målen i de olika kurserna. 

Lilla EHT, bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och ibland även skol-
psykolog har likt förra läsåret haft möten för att följa upp, planera och samtala om det förebyggande 
elevhälsoarbetet. Tiden har också använts till att följa upp våra prioriteringar mot elevhälsans 
övergripande mål och prioriteringar.  
 
Elevhälsan har som tidigare beskrivits, kontinuerligt samverkat med mentorer, dels vid EHT där 
mentorerna anmäler aktuella elever, dels kontinuerligt vid avstämningar och bokade möten med 
biträdande rektor. Samverkan med lärarna har dels skett mer informellt vid behov, dels vid bokade 
möten för till exempel delgivning då ny information uppkommit kring eleven eller då det funnits behov 
av ett förtydligande. För samverkan med mentorer har det funnits formella forum vilket bidragit till en 
större kontinuitet och skapat bättre förutsättningar för att synliggöra elevens behov och även följa upp 
de insatser som genomförts. Dessa formella forum har vi haft en gång i månaden och valt att kalla 
elevfokusmöte.  
 
Insatser under läsåret 

Professionsutveckling 
Mentorerna var på en digital heldagsföreläsning av Hans Ek, socionom och psykoterapeut. Före-
läsningen handlade om elever med en problematisk skolfrånvaro ur ett psykiatriskt perspektiv.  
 
En av de centrala punkterna i föreläsningen var vikten av att kartlägga och att både Barn- och 
ungdomspsykiatrin och skolan har en viktig roll i detta. Många punkter hakar i mentorernas och 
elevhälsans arbete i frågan. Under föreläsningen presenterades mycket information om vad som kan 
leda till en elevs problematiska skolfrånvaro. 
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Föreläsningen bearbetades och sammanfattades sedan inför resten av mentorsgruppen för att 
undersöka hur vi som grupp kan arbeta vidare med frågan. Det råder konsensus om att detta är ett 
utvecklingsområde att arbeta vidare med. Särskilt finns ett behov av att diskutera vilka insatser 
elevhälsan och skolans personal, kan genomföra. 
 

Handledning för mentorer 
Under läsåret har mentorerna haft regelbundna grupphandledningar med elevhälsans skolpsykolog 
Lina Cohen. Grupphandledningarna har ägt rum med fyra veckors mellanrum och har varit både som 
fysiska och digitala möten. Syftet har varit att använda Lina som bollplank i olika frågor som dyker upp 
i mentorsrollen.  
 
En del av mentorsgruppen har även haft individuell handledning med Lina om frågor som rör till 
exempel specifika elevfall, pedagogiska upplägg eller andra utmaningar i arbetet.  
 

Workshop om sekretess 
Vid ett tillfälle under våren hölls en föreläsning och workshop om tystnadsplikt och anmälnings-
skyldighet i friskolan för mentorer, elevhälsa och resurspedagoger. Syftet var att bearbeta det som 
styr vårt uppdrag utifrån olika lagkrav samt att reflektera över de frågor vi ofta stöter i arbetet med 
elever kopplat till det.  
 
Föreläsningen följdes av ett grupparbete med olika diskussionsfrågor kopplat till ämnet. En del av 
tankarna som dök upp, berör ämnen såsom vilka behandlande insatser kan skolan bistå med samt 
tankar om förbättringar kopplat till sekretess kring elever och hur vi utvecklar det. Vi konstaterade 
också att vi önskar få en fördjupad kunskap i hur skola och socialtjänst kan samverka varför vi nästa 
läsår bjudit in Socialtjänsten Väst för att hålla en föreläsning om orosanmälan, arbetssätt och 
samverkan.  
 

Studiebesök på Göteborgs folkhögskola 
I februari genomfördes ett studiebesök på Göteborgs Folkhögskola för samtliga mentorer. Syftet var 
att få en större kunskap om vad studier på folkhögskola innebär och hur gymnasiestudierna 
utformning kan skilja sig från studier på gymnasiet samt få en tydligare bild för när det kan vara aktuellt 
för elever som behöver ett annat alternativ för att slutföra sina gymnasiestudier. I synnerhet den 
annorlunda urvalsprocessen vid antagning var intressant att ta del av, inte minst för att kunna stötta 
elever i ansökan till folkhögskolestudier.  
 
Elevhälsans arbete och rutiner 

Främjande och hälsofrämjande arbete på skola 
Psykisk ohälsa är ett begrepp av tiden och det hörs allt mer med anledning av årets, föregående års 
Corona pandemin och den diskurs det skapat med ökad isolering och minskad gemenskap. Ungdomar 
är den kategorin av befolkningen som verkar drabbas i en högre utsträckning än andra grupper, än 
mer idag med tanke på omställningen till distansstudier. Ämnet är högst aktuellt och berör våra elever 
mycket.  Med anledning av det och som ett mål i att öka kunskapen hos våra elever om psykiskt 
mående och hälsa och ge dem hjälpsamma råd på vägen, så initierades av kurator en föreläsning om 
psykisk hälsa för samtliga elever på skolan. 
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Presentationen och föreläsningen genomfördes under mentorstid och syftet var att öka kunskapen om 
psykisk hälsa/ohälsa, minska stigmat och bidra med ett mer salutogent perspektiv på vad psykisk hälsa 
innebär och erbjuda hjälpsamma tips på vägen. Att utbilda elever i psykisk hälsa är ett hälsofrämjande 
arbete i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och minska hindren längs vägen. 

 De huvudpunkter som presenterades under temat var: 

● Definition av begreppen (psykisk hälsa-psykisk ohälsa, vad är?) 
● Statistik och fakta 
● Stress-Ångest-Återhämtning 
● Självkänsla och Självförtroende 
● Tecken på att jag inte mår bra 
● Du är inte ensam-stöd! 

Ett ökat antal elev sökte individuellt stöd och vägledning till följd av föreläsningarna och i klassrummen 
lyftes ytterligare frågor och ämnet ventilerades i stort.  

Det var svårt att hinna med allt under den begränsade tid som mentorstiden utgör och önskemål för 
framtiden är att utöka tiden och kanske även begränsa innehållet och istället dela upp det på fler 
tillfällen. Nästa termin så kommer föreläsningarna även att inkludera de nya åk ettorna på skolan. 
Övriga elever kommer att få en uppföljning av tidigare föreläsning och det kommer även ges tid och 
möjlighet för reflektion i grupp och individuella övningar.   

Vecka sex 
Varje år anordnar vi en temavecka, VECKA SEX, där vi belyser frågor som rör sex och samlevnad och 
goda och sunda relationer. Under vecka sex väljer lärarna att lyfta in tema som rör sex och samlevnad 
i sina ämnen. På skolan hade vi ett bemannat kondombord med gratis kondomer och information. 
Uppsatta posters med information från bland annat ungdomsmottagningen, RFSU med flera 
organisationer. Här nedan presenteras ett verk som eleverna i årskurs tre på estetiska programmet 
fick göra inom ramen för kursen Konstarterna i samhället. Temat var sexualitet, samtycke och 
relationer och syftet var att visa några av de tankar och kulturer som finns kopplat till ämnet för våra 
ungdomar. Inspirationen kommer från modernistisk poesi, graffiti och toalettklotter. Idag står bordet 
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på display i vår allmänna miljö. Bordet är en dialog mellan de som vill synliggöra och de som vill 
provocera och ger plats för sådant som vi annars inte pratar om.   
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Hälsosamtal 
Vid skolstart lämnas blanketten Hälsoenkät ut till elev inför ett planerat hälsosamtal, detta för att få 
en så aktuell bild som möjligt inför hälsosamtalet. Syftet med denna blankett är att ge underlag för 
hälsosamtalet där den enskilda elevens hälsa och situation följs upp. De andra är att ge skolan ett 
underlag kring hälsoläget bland eleverna som grupp. Denna information kan hjälpa skolan att 
prioritera sitt hälsofrämjande arbete. Hälsosamtalet är av stor vikt för att få en bild av elevens 
hälsotillstånd och elevens upplevelse av sin skolsituation. 
 
Åtgärdande arbete och former av extra anpassningar/särskilt stöd 
I det åtgärdande arbetet med extra anpassning och eller särskilt stöd är det några verktyg och former 
som varit särskilt vanliga. Dessa listas nedan: 

 
• Strukturplan för studier och ämnen 
• Anpassad kommunikation med elev 
• Visuellt stöd av olika slag 
• Mötesförberedelser 
• Dialog med lärare och övriga inblandade  
• Hjälp med val av källor och information  
• Stöttning i form av motivation och relation.  
• Elever med språkliga svårigheter (dyslexi/språkstörning) har även fått möjligheten att skriva 

delar av uppgifter med hjälp av diktering, där en resurspedagog skriver ner det eleven säger. 
• En annan vanlig hjälp har varit att stötta elever med igångsättning av arbetet genom att 

exempelvis lägga in startmeningar, tolka eller skriva om frågor/instruktioner, begränsa 
valmöjligheter, samt att förtydliga det förväntade resultaten.  

• I de fall det gått så har även vissa elever som varit extra känsliga för ljud- eller synintryck 
erbjudits att arbeta på en mer enskild plats (till exempel enskilt i ett mindre samtalsrum). 

 
Utöver de vanligast förekommande anpassningarna i ordinarie undervisning så har resurspedagogerna 
även haft stöd utanför lektionstid, i olika former och vid olika tillfällen. Till exempel har man arbetat 
med ett flertal elever under resurstider, lovskoletillfällen, eller på individuella studietider för att 
färdigställa uppgifter i ämnen där eleven varit kursvarnad eller legat efter. På liknande sätt har man 
även arbetet under extrainsatta studietillfällen som exempelvis kompletteringsskola där tre hela 
skoldagar erbjudits för de elever som behövt mer träning för att nå målen. Extra anpassningar i form 
av olika schema upplägg för specifika elever som behöver stöd utöver lektionstillfällena med resurs-
pedagog. 
 
En prioriterad grupp som var i behov av stöd utanför lektionstid var enstaka elever från årskurs 3, då 
dessa behövde klara vissa kurser för att kunna gå ut med en gymnasieexamen. Ämnen som elever 
behövt stöd i har varierat, men de vanligaste ämnena eleverna behövt hjälp i har varit gymnasiearbetet 
samt svenska 3, eftersom godkänt betyg behövs i dessa för att kunna få en gymnasieexamen.  
 
Rutiner för extra anpassningar 
När överlämning från grundskolan skett har specialpedagog sammanfattat de extra anpassningarna i 
dels ett elevdokument, dels i klassinformation där alla undervisande lärare och mentorer kan se vilka 
extra anpassningar eleven har. Anpassningarna har kontinuerligt följts upp av mentor i samråd med 
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lärare och med specialpedagog vid behov. När pedagogiska kartläggningar genomförts har de extra 
anpassningarna för eleven skrivits fram i kartläggning och därefter kommunicerats till undervisande 
lärare.  
 
Anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd 
När en lärare eller någon annan får kännedom om att de extra anpassningarna inte varit tillräckligt för 
att eleven skulle nå kunskapskraven har anmälan om utredning av särskilt stöd gjorts till rektor. 
Elevhälsan har därefter tagit ställning till vem som ansvarar för vidare utredning av elevens behov. I 
det fall utredningen har resulterat i en bedömning att eleven är i behov av ett särskilt stöd har ett 
åtgärdsprogram upprättats och beslut delgivits elev och då eleven inte varit myndig även elevens 
vårdnadshavare. På åtgärdsprogrammen står det tydligt när uppföljning och utvärdering ska ske och 
vem som ansvarar. Uppföljningen, där fokus är att följa upp om åtgärderna genomförts och om 
arbetssätten är effektiva eller behöver justeras, dokumenteras i elevdokumentet. Utvärderingen, som 
är en mer systematisk analys och helhetsbedömning, dokumenteras i ett särskilt utvärderings-
dokument.  
 
Utvärdering och analys elevhälsoarbetet 
Vi ser överlag att vi har ett välfungerande elevhälsoarbete på skolan och att de arbetssätt och rutiner 
vi har är framgångsrika, inte minst ser vi att de olika insatser som sätts in för elever i behov ofta leder 
till positiva resultat.  
 
Vi ser att samarbetet mellan elevhälsans olika professioner fungerar väl och likaså i arbetet 
tillsammans med lärarna, mentorerna och skolledning. Det finns en stor kompetens bland lärarna i att 
bemöta våra elever på ett positivt och salutogent sätt och i att möjliggöra de olika extra anpassningar 
som behövs.  
 
Vi ser att både elevhälsan och lärarna efterfrågar mer tid för utbyte kring svårare elevhälsofrågor på 
grupp- och/eller individnivå. För att möjliggöra det ska mer tid avsättas för detta, främst i samband 
med programlagsmötena.  
 
Vi ser också att vi fortsatt har en utmaning att få de extra anpassningarna och i förekommande fall 
särskilda stödet att nå hela vägen fram för elever med en kombination av olika svårigheter, t ex elever 
med läs- och skrivsvårigheter som också har en NPF-diagnos. Vi ser att dessa elever i större 
utsträckning har något lägre resultat. Så länge eleverna ha endast en sådan utmaning så lyckas vi 
generellt så att det inte går att se några tydliga skillnader i resultat.  
 
Vi ser också ett ökat behov av att elevhälsans personal ska finna tillgängliga för eleverna och att utöka 
det förebyggande arbetet utifrån främst ett fysiskt hälsoperspektiv. Vi ser också ett behov av att 
fortsätta att arbeta förebyggande med elevernas psykiska hälsa och åtgärdande mot den tyvärr alltför 
vanliga förekomsten av psykisk ohälsa.  
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Studie och yrkesvägledning 
Studie-och yrkesvägledningens syfte i gymnasieskolan är att göra elever väl förberedda på framtida 
studier och arbetsliv genom självkännedom, kunskap om alternativ inom yrken och utbildningar, samt 
att kunna göra välgrundade val och revidera dessa utifrån behov. Under läsåret 21/22 har studie- och 
yrkesvägledartjänsten varit 50 % av en heltidstjänst och innehållit studie- och yrkesvägledning ur både 
det individuella och generella perspektivet. Utifrån studie- och yrkesvägledning som hela skolans 
ansvar leds arbetet av rektor, genom studie- och yrkesvägledaren i det individuella perspektivet och 
av alla på skolan i det generella perspektivet att förbereda eleverna inför framtiden. Studie- och 
yrkesvägledaren skriver varje läsår en egen kvalitetsrapport och det är utdrag ur denna som redovisas 
nedan.  
 

Framtidssamtal med elever år 3 
Framtidssamtalen genomfördes under januari-maj 2022 och för SY19 där mentor identifierat ett stort 
behov hos många elever att förtydliga sambandet mellan arbetsinsats i skolan nu och möjligheten att 
nå sina framtida mål startade de individuella samtalen redan under höstterminen. Av 171 elever har 
65 elever haft minst ett vägledningssamtal. Alla elever har också under hela året haft möjlighet att 
ställa frågor på chatt, vilket många också har gjort. 
 

Inför framtidssamtalen 
Eleverna fick under januari information om de individuella framtidssamtalen i grupp under mentorstid 
och uppmaning om att kontakta SYV för att boka tid. Informationen om framtidssamtalen har också 
meddelats via Schoolsoft.  
 

Gruppinformation för elever i år 3 
Under höstterminen förbereddes elever i år 3 på vägar vidare efter gymnasiet på mentorstid. 
Mentorerna arbetar på mentorstid med Vuxenkunskap, ett arbetsområde för elever i år 3 där delar av 
studie- och yrkesvägledning ingår i form av t.ex. information om högre studier, högskoleprovet och 
arbetsmarknadskunskap. Syftet har varit att elever som redan under höstterminen får information om 
vägar vidare ska vara bättre förberedda på sina individuella vägledningssamtal samt att information i 
grupp också är tidsbesparande, då fokus i de individuella samtalen mer kan utgå från den enskilda 
elevens tankar och frågor snarare än att få generell information. 
 
Under läsåret har följande informationstillfällen genomförts: Skövde högskola, BTH, NTI gymnasie-
ingenjör, facklig information om att arbeta i spelbranschen från Unionen, Ädelfors folkhögskola & 
Indie Game Studio samt Försvarets information om militärtjänstgöring och utbildningsvägar inom 
Försvarshögskolan. Informationer om öppet hus, datum för ansökningar, tips på utbildningar inom 
branschinriktning utifrån skolans profil har meddelats på Schoolsoft samt informerats om på 
mentorstid.  
 

Dokumentation av samtalen 
Alla vägledningssamtal har dokumenterats i löpande anteckningar om huvudsakligt innehåll, för att 
kunna dra slutsatser om vilka frågor och behov av information som återkommer samt som ett underlag 
för planeringsarbete framåt t.ex. vilka delar som kan vara gruppinformation inför nästa läsår, på 
mentorstid, externa informationsinsatser etc.  
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Kartläggningssamtal med elever år 1 
Kartläggningssamtalen genomfördes under september och oktober med målet att samtalen skulle 
vara genomförda innan höstlovet eftersom många skolor inte accepterar nya elever senare på läsåret.  
Till skillnad mot föregående år föregicks kartläggningssamtalen i år av en enkät där elever fick besvara 
frågor om hur nöjd man kände sig med sitt gymnasieval och därefter genomfördes samtal med 
eleverna som svarat att man ej var nöjd eller tveksam till sitt gymnasieval. Elevernas svar per klass 
delades med mentorerna. Under samma tidsperiod genomfördes också lära känna-samtal där 
mentorerna som en del av samtalen fångade upp elevernas upplevelse av att börja på gymnasiet. 
Syftet med att genomföra tidiga kartläggningssamtal med elever i år 1 är dels att identifiera elever 
som känner att valet inte blivit rätt och tidigt kunna hjälpa dem vidare och dels för att det kan vara 
viktigt även för elever som känner att gymnasievalet blivit rätt att få definiera faktorerna vad som gör 
valet till ett rätt val. 175 av 192 elever i år 1 har besvarat enkäten och 80% svarade att de kände sig 
nöjda med sitt gymnasieval, 2,9% kände inte att gymnasievalet blivit rätt och 17% kände sig 
tveksamma till om det blivit rätt. Länk till enkäten i sin helhet. 

 
Bild 34 - Är ditt gymnasieval rätt för dig? 
 
Eleverna har vidare i enkäten besvarat följdfrågor om vad det är som gör valet rätt eller ej. Exempel 
på de mest förekommande svaren för varför gymnasievalet känns rätt är att det känns bra, att skolan 
är kreativ, att de trivs med lärare och övriga elever och/eller att de ämnen de läser är spännande. 
Vidare är många nöjda med att de känner sig trygga och skolans olika profiler.  
 
För de elever som svarade att valet inte kändes rätt svarade en del att det var utbildningsinriktningen 
som blivit fel och andra svarade att man har en upplevelse av att inte passa in på skolan. Även exempel 
på skolans utformning förekom.  

https://docs.google.com/forms/d/1IvDYb37gdaZ0M39dRULTk2PQj4_p1ilZJyoKj4qU_Ks/edit#responses
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Bild 35 - Var LBS Kreativa Gymnasiet ditt förstahandsval? 
 

Studieavbrott 
51 elever har gjort studieavbrott under läsåret vilket är en ökning med 29 elever mot föregående år. 
13 av eleverna i år 1 som gjorde ett tidigt studieavbrott har ersatts med reserver. Bland orsakerna för 
studieavbrott finns en tydlig trend utifrån årskurs där orsak för elever som avbryter under år 3 är ej 
studieförmåga/mående och för elever år 2 och 1 felval/skolbyte. Oavsett anledning till studieavbrott 
är vägledningssamtalet en del av utskrivningsförfarandet där syftet är att eleven ska förstå sina 
drivkrafter som föranleder förändringen, få en tydlig bild av alternativ framåt och kunna gå vidare med 
en känsla av hopp och att ha möjlighet att fullfölja gymnasiestudierna längre fram. Tidigare år har syv 
haft individuella samtal med samtliga elever i år 1, men i år endast med de som i enkäten uppgav sig 
känna att gymnasievalet inte blivit rätt eller kände osäkerhet inför det. Med större syv-resurs inför 
kommande läsår kommer det finnas utrymme att ha individuella samtal med samtliga elever i år 1 och 
därigenom tillsammans med lära känna-samtalen en möjlighet att tidigt fånga upp elever osäkra på 
sitt programval. Med utökad syv-resurs kommer det också finnas ett större utrymme att tidigare starta 
en vägledningsprocess för elever i år 3 som även kommer innehålla gruppvägledning samt större 
utrymme för de elever i år 2 och 3 som behöver ha stöd i en vägledningsprocess för att se hur arbetet 
de gör i skolan nu hjälper dem att nå sina framtidsmål.  
 

Framtidskopplingar i undervisningen 
Resultaten i undervisningsutvärderingarna (UU) visar att eleverna tycker lärare gör framtidskopplingar 
i undervisningen och kan ge många exempel både på generell nivå och med tydlig koppling till studie- 
och yrkesvägledning. Nivån på hur många elever som upplever att lärare gör framtidskopplingar både 
av generell och specifik studie- och yrkesvägledning är fortsatt hög och stabil från år till år. En 
programpunkt under uppstartsdagarna av läsåret i augusti utifrån studie- och yrkesvägledningen som 
hela skolans ansvar har till syfte både för att introducera nya medarbetare i arbetssättet och för att 
skapa samsyn och inspiration inför det kommande läsåret. Länk till enkäten i sin helhet. 

https://docs.google.com/forms/d/1vFqoANvOQXD9dw2HgSPkrSjcNc4ihyoSd5FFLV5WjEU/edit#responses
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Bild 36 - Det är tydligt för mig när läraren gör en koppling mellan ämnet och hur jag kommer ha nytta av 
kunskaperna i framtiden 
 

Vägledningssamtal utöver riktade insatser 
Utöver de riktade insatserna Kartläggningssamtal år 1 och Framtidssamtal år 3 har vägledningssamtal 
genomförts för de elever som önskat så. Alla samtal dokumenteras och anteckningar delas med eleven 
och i de flesta fall även med mentor och övriga berörda parter. Antalet elevkontakter via chatt har 
fortsatt vara hög under hela läsåret. Chatt verkar vara en kontaktväg många elever uppskattar och ger 
eleven möjlighet att ha ett pågående samtal främst av praktiska frågor-karaktär, men som också kan 
synliggöra behov av att boka tid för vägledningssamtal. Det är också i många fall en möjlighet för 
eleven att få ett snabbt svar på en fråga och därigenom frigöra tid för elever som har större behov av 
vägledningssamtal.  
 

Slutsats och arbetet framåt  
Under kommande läsår har vi beslutat att utöka tjänsten för skolsköterskan med målet att kunna 
erbjuda mer tillgänglighet och för att få en ökad kvalitet i både hälsosamtal och i det förebyggande 
arbetet.  
 
Vi kommer också att arbeta med mer träffar med personalen för utbyte kring elever och elevgrupper 
samt fortsätta att arbeta förebyggande genom att låta elevhälsan bidra med sin kompetens till övriga 
medarbetargrupper på skolan. Som ett exempel på en sådan insats kan vi lyfta att vi ska genomföra 
en föreläsning kring psykisk hälsa och ungdomar som vår kurator och vår skolpsykolog kommer att 
hålla i terminsuppstarten.  
 
Vi vill också jobba med att kartlägga elevhälsans egen kunskap om samt utveckla metoder för att möta 
elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med annan svårighet. Exempelvis genom 
elevintervjuer och klassrumsobservationer. Vidare kommer elevhälsan låta det salutogena 
perspektivet genomsyra flera arbetsprocesser och aktivt identifiera elevernas friskfaktorer och behov 
av förebyggande insatser samt utveckla metoder som möter lärare och övrig personals behov av att 
identifiera/prova praktiska lösningar i undervisningen. 



 
 
 

52 

 
Vi avser att återgå till individuella kartläggningssamtal med samtliga elever i år 1 under september-
oktober för att tidigt upptäcka elever som känner osäkerhet inför sitt gymnasieval. Vidare kommer vi 
att erbjuda alla elever i år 3 individuella framtidssamtal under januari - april i en mer organiserad form. 
Istället för att uppmana eleverna att boka tid kommer eleverna kallas utifrån klasslistorna samt 
erbjuda gruppvägledning för elever i år 3 på mentorstid under höstterminen. 

 
Ett mål för kommande läsår är också att fortsätta att erbjuda eleverna ett brett utbud av information 
och kontaktytor genom besök på skolan av representanter för framtida studie- och yrkeslivsvägar, att 
erbjuda föreläsningar utifrån konceptet för Master Class. 

 
Till sist kommer SYV att utöka sin tjänst till 75 % och kan därigenom också fungera som ett utökat stöd 
till lärare hur man kan implementera framtidskopplingar i undervisningen. 
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7. Sammanfattning och fokus framöver  

Vi kan konstatera att vi har en välfungerande verksamhet med en undervisning och andra arbetssätt 
som har fungerat väl då vi fortsatt har en hög måluppfyllelse. I utvärderingen av ett av våra mål för 
läsåret, att utveckla arbetssätt som möter elevers olika förutsättningar har det framkommit att vi är 
bra på att anpassa undervisningen efter de behov som finns. I en betygsjämförelse ser vi att elever 
som behöver anpassningar och stöd i undervisningen lyckas väl hos oss och att det finns en god 
spridning av vilka betyg de uppnår. Vårt andra mål, att bedriva varierad undervisning som ökar elevers 
lärande under lektionstid, har också utvärderats. En lärdom där är att tydliga instruktioner för 
uppgifter och lektionsförfarande samt anpassning efter elevens behov och förutsättningar är centrala 
aspekter för ett gott lärande i alla situationer. Vi har framför allt sett att allt fler lärare använder elev-
utsagor för att förstå mer om vad de kan förbättra på lektionerna.  
 
Tidigare år har vi gjort vissa ändringar i vårt fokusområde och delmål för att landa rätt i vilka arbetssätt 
vi vill utveckla för att öka elevers lärande. I år upplever vi att vi kan fortsätta att utveckla under-
visningen utan att ändra så mycket i våra målformuleringar. Alla på skolan kan bidra och har en viktig 
uppgift i utvecklingsarbetet. Vi har idag fler gemensamma begrepp, tar i allt högre utsträckning in 
elevers synpunkter i utvärderingen av våra arbetssätt och ser en stor samstämmighet i det eleverna 
lyfter fram som viktigt att vi förbättrar och det vi själva är nyfikna på att utveckla. Därför kommer vårt 
fokus på meningsfullhet och delaktighet att ligga kvar inför nästa läsår men med fler lärdomar och 
arbetssätt att bygga vidare på.  
 
I det kommande läsårets arbetsplan kommer vi att arbeta med det fokuset på olika nivåer men mål-
formuleringarna kommer att vara:  
 
 Att elever ges så rika möjligheter som möjligt att delta och lära under lektionstid 
 Att ha arbetssätt som möter elevers olika förutsättningar 

 
I lärgruppsarbetet med aktionsforskning som grund kommer lärarna ta sin utgångspunkt i egna 
utmaningar i undervisningen och formulera insatser, prövar dessa i undervisningen och använder 
simultant olika metoder för att utvärdera och lära av detta förbättringsarbete  
 
I ämneslagen samarbetar lärarna med kollegor med samma ämneskompetens för att utveckla den 
egna praktiken, med särskilt fokus på våra målformuleringar ovan. Fokus ligger på att tillsammans med 
ämneskollegor utveckla den egna undervisningspraktiken för att öka elevernas faktiska lärande samt 
att utveckla metoder för att möta elevers eventuella behov inom ämnena. Ämneslagens arbete 
används även till att identifiera utmaningar som kan finnas i respektive ämne, vilket kan användas som 
utgångspunkt för aktionsforskning i lärgrupper.  
 
Inom ramen för arbetslagen och lärgruppsarbetet tas även arbetssätt och litteratur kopplat till språk-
utvecklande undervisning upp. Stödmaterial tas fram utifrån det som efterfrågas i ämneslagen.  
Vidare ska samtliga elever i årskurs 1 kartläggas utifrån läsförståelse. Lärande ärande exempel med 
uppgiftsbeskrivningar och arbetssätt i texttunga ämnen tas upp utifrån efterfrågan och behov.  
 
Demokrati blir ett tema främst under höstterminen där tre pass om demokrati läggs in under de 
gemensamma uppstartsdagarna och undervisning kring ideologier och val kommer att prägla många 
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kurser inför valet i september. I samband med valet genomförs också ett skolval 6/9. Utöver detta ska 
elevinflytande för skolan stärkas genom fler elevklubbar, starkare elevkår och ett kontinuerligt arbete 
med demokratiuppdraget på skolan.  
 
Elevhälsan kommer att jobba med att kartlägga sin egen kunskap om samt utveckla metoder för att 
möta elever med läs- och skrivsvårigheter i kombination med annan svårighet. Exempelvis genom 
elevintervjuer och klassrumsobservationer. Vidare kommer man låta det salutogena perspektivet 
genomsyra flera arbetsprocesser och aktivt identifiera elevernas friskfaktorer och behov av 
förebyggande insatser samt utveckla metoder som möter lärare och övrig personals behov av att 
identifiera/prova praktiska lösningar i undervisningen. Till sist ska elevhälsan fortsatt arbete med vårt 
mötesforum “Elevfokus” där elevhälsans professioner kan leda personal i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet för elevers välmående och kunskapsutveckling.  
 
För att öka elevernas upplevelse av meningsfullhet och delaktighet integreras studie- och yrkes-
vägledning i undervisning och mentorsarbete samt genom vägledningssamtal. Detta sker bl. a. genom 
att jobba med framtidskopplingar och inspirations- och informationsinsatser i undervisningen 
Studie- och yrkesvägledaren kommer också att genomföra kartläggningssamtal om gymnasievalet 
med samtliga elever år 1 under höstterminen och framtidssamtal med samtliga elever år 3 under vår-
terminen och till övriga elever utifrån behov. 
 
När läsåret 22/23 startar kommer vi att ta emot 192 nya elever och ser fram emot att möta dem och 
lära känna dem. Våra elever i åk 2 & 3 har med sig egna erfarenheter som vi kan dela i det fortsatta 
arbetet. Vi utgår från att skolan är öppen för alla och att restriktionerna lättar även i samhället i stort. 
Vi öppnar våra dörrar och ser fram emot ett nytt läsår med alla våra elever! 
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