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1. Ledare – rektor har ordet 
 
På LBS Kreativa Gymnasiet i Lund har vi under åren fått se många avgångsklasser springa ut ur skolan 
på studentdagen med goda kunskapsresultat med sig, till nya möjligheter inom arbete och högre 
utbildning. En mycket hög andel av våra elever går ut med fullständig gymnasieexamen. Detta är ett 
resultat av elevers hårda arbete och vilja att lyckas. Det är också resultatet av kunniga lärare som 
brinner för sina ämnen och för att förmedla kunskaper till elever; lärare som utvecklas tillsammans 
med sina elever för att förbättra undervisningen och som tar del av varandras olika erfarenheter och 
idéer för att utveckla sin undervisning från år till år. Det är också resultatet av flera års enträgen 
utveckling av vår stödverksamhet, som syftar till att alla våra elever ska få den hjälp de behöver att 
uppnå sina mål, och en stark stöttning av elevhälsoteamet, en utveckling vi är mycket stolta över. 
Personalens eget intresse för att utveckla sin undervisning och deras engagemang för att våra elever 
ska nå så långt som möjligt är också det vi ser som grunden för verksamhetens utveckling. Som ett 
verktyg har vi en väl utarbetad systematik där vi gemensamt utvärderar verksamheten och 
identifierar behov genom till exempel betygsresultat, nationella prov-resultat, enkätsvar samt 
analyser av dokumentation som åtgärdsprogram. Våra förstelärare arbetar tillsammans med sina 
kollegor kring särskilt prioriterade områden där läsåret 2021/2022 haft fokus på programutveckling, 
ta till vara på lärdomar från fjärrundervisning och kognitionsforskning i undervisningen.  
 
Läsåret 2021/2022 var ett år där pandemin än gjorde sig påmind men där undervisningen återgick till 
närundervisning. När vi såg tillbaka på åren med fjärrundervisning påmindes vi extra mycket om hur 
viktig själva skolan är för lärande men också som mötesplats och hur viktiga alla är för varandra, 
både elever och personal. Det var med mycket stolthet vi släppte årets studenter, den årskurs som 
påverkats av pandemin hela sin gymnasietid. Att få avsluta det här läsåret med att återigen få släppa 
ut våra studenter på en skolgård full med glada och förväntansfulla föräldrar, syskon, släktingar, 
vänner och bekanta var extra glädjande! 
 
 
Marcus Björk, rektor 
 

 
  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Lund 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 Lund är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen bedriver 
gymnasieutbildningar inom följande program: 
 

● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

Informations- och medieteknik 
 
På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några skolor 
tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 
LBS hade läsåret 2020/2021 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. Under 
läsåret 2020/2021 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  
 

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

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

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det 
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  

 

 

 

 



 
 
 

Om LBS Kreativa Gymnasiet Lund  
 

Elever 

LBS Kreativa Gymnasiet i Lund har under läsåret 2021/2022 haft totalt 398 elever fördelat på två 
program, Estiska programmet och Teknikprogrammet. Fördelning på årskurs, program och 
inriktningar ses nedan. Eleverna kommer i hög grad från Lunds kommun samt omkringliggande 
kommuner såsom Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv och Malmö. En del av våra elever kommer dock mer 
långväga ifrån, till exempel från Ystad, Osby och Simrishamn. 

 
● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling  38 57 43 

Estetiska programmet Bild och form  59 58 54 

Estetiska programmet Estetik och media  13 16 17 

Estetiska programmet Musik  17 13 13 

Totalt  127 144 127 

Aktuella siffror juni 2022 
 

● Socioekonomisk bakgrund (enhetsnivå) 
 

Läsår Andel (%)  
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) 
högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2019/2020 24 76 71 * 16 * 

2020/2021 26 74 74 ** 16 ** 

2021/2022 30 70 73 *** 16 *** 

             *Statistik från oktober 2019, hämtad från Skolverket 22-06-28 
 ** Statistik från oktober 2020, hämtad från Skolverket 22-06-28 
 *** Statistik från oktober 2021, hämtad från Skolverket 22-06-28 

 
 
Personal 

Skolans ledning består av rektor och biträdande rektor, fördelat på 2,0 tjänster. På skolan arbetar 27 
karaktärsämneslärare och lärare inom gymnasiegemensamma ämnen, fördelat på 23,95 tjänster. 



 
 
 

Lärarkåren består av 63% män och 37% kvinnor. Lärarna har lärarutbildning och/eller gedigen 
utbildning och erfarenhet inom sitt ämnesområde. 86 % av lärarna är behöriga. Obehöriga lärare har 
lagt upp en plan tillsammans med rektor för att bli behöriga. Utöver detta finns elevhälsan, 
bestående av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt elevstödjare fördelat på 6 
personer fördelat på 4,4 tjänster. Skolpsykolog och skolläkare finns knutet till skolan via 
AcadeMedia. Administratör finns tillgänglig på 100 %.  

 
Lokaler 

Skolan ligger strax norr om universitetshuset i Lund. Till skolan tar man sig på en fem minuters 
promenad från Lunds centralstation. Lokalerna har tidigare varit textilfabrik, IT-kontor, samt 
undervisningslokaler, och består av fem olika lokaler (A-D huset, samt matsal) i samma fastighet, 
samt ett annex (Fakiren) i en anslutande fastighet.  
 
För undervisning i karaktärsämnen finns på skolan en musikstudio, inspelningsrum, två musiksalar, 
fotostudio och filmstudio samt kemi-, teknik- och fysiksal. I övrigt finns 16 undervisningssalar för 
både karaktärs- och kärnämnesundervisning. Vi har ett klassrum särskilt för de elever som är i behov 
av att studera i en lugn och avskalad miljö, inrett med få platser försedda med skärmar samt med få 
störande moment. Lobbyn på tredje våningen i huvudbyggnaden är det främsta allmänna utrymmet 
på skolan. Egen matsal med ca 120 platser finns i lokalerna. Kontor till pedagogisk personal finns 
huvudsakligen på tredje våningen i vår huvudbyggnad (A-huset), men även i Fakiren. Elevhälsans 
funktioner (SYV, Kurator, Skolsköterska samt Elevstödjare) har också kontor på tredje våning i 
huvudbyggnaden. Lokalerna renoverades under 2015 och är väl anpassade i linje med 
utbildningsmålen. 
 

Organisation och arbetsformer   

På LBS Kreativa Gymnasiet i Lund finns en tydlig kultur av stort elevfokus där vi alla arbetar 
gemensamt för att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska få ledning och stimulans att nå 
så långt som möjligt. Skolan har en skolledning bestående av rektor och biträdande rektor. Rektor 
ansvarar för ett att tillsammans med personal och elever arbeta systematiskt för att utveckla 
undervisning med god kvalitet samt arbeta för en trygg studiemiljö. Rektor och biträdande rektor 
följer kontinuerligt upp den pedagogiska utvecklingen under läsåret. Biträdande rektor lägger upp en 
tydlig plan för utvecklingsarbetet i samråd med rektor och skolans tre förstelärare. 



 
 
 

Den pedagogiska utvecklingen är organiserad kring fokusområden baserat på utvecklingsområden 
för skolan. Utvecklingsområdena är framtagna av personalen genom gemensamma resultatanalyser, 
både vad gäller undervisningens kvalitet samt trygghet och studiero. Varje fokusområde leds av en 
förstelärare. Pedagogisk personal och elevhälsans funktioner är uppdelade i grupper, så kallade 
fokusgrupper. Dessa grupper tar sig an utvecklingsområdena tillsammans med förstelärarna.  
 
Under läsåret 2021/2022 har vi haft avsatt tid varje onsdag 12.30-16.00 för resurstid samt mötestid. 
12.30-14.00 har vi haft resurstid där lärare och elever kan arbeta tillsammans utöver lektionstid. 
14.00-16.00 har vi haft mötestid där personal har haft möjlighet att mötas i olika konstellationer. På 
den här tiden har bland annat utvecklingsgrupperna mötts. 
 
Biträdande rektor samordnar elevhälsan som består av kurator (80%), skolsköterska (60%), studie- 
och yrkesvägledare (100%), och tre elevstödjare. Elevhälsan träffas en gång per vecka och planerar 
då för både åtgärdande arbete samt för förebyggande och främjande arbete. Elevhälsan, förstelärare 
och lärarna samordnas vid olika tillfällen under året. Dels används gemensam mötestid, dels används 
skolans studiedagar som mötesforum där elevhälsan och lärarna gör avstämningar tillsammans och 
planerar för fortsatt arbete på individ-, klass- och kursnivå. Vid dessa möten återkopplar elevhälsan 
även kring enskilda elever och eventuellt särskilt stöd som beslutats. 
 
Genom insamling av prognosindikationer för kunskapsresultat en gång per termin samt via lärares 
anmälningsplikt om elever som riskerar att inte nå målen kommer information om hur eleverna 
ligger till i respektive kurser till rektor. Lägesrapporterna används både som analysmaterial på elev-, 
klass-, lärar-, kurs- och skolnivå. Rektor är ytterst ansvarig för verksamheten och följer utvecklingen 
av kunskaper och värden under året även genom samtal med lärare och elever i samtliga klasser. 
  



 
 
 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

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

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

 
 

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

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

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

 

Våra framgångsfaktorer: 

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

 
Proaktiv uppföljning 

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

 
Kollegial samverkan 

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

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt 
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  

 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 
Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 
arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 
I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot 
högre måluppfyllelse nästa läsår. 



 
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete vid LBS Kreativa Gymnasiet Lund 

Lokalt på LBS Lund följs kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete upp och 
utvärderas kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Betygsprognoser och enkäter, såsom 
likabehandlings- och värdegrundsenkäten samt elevenkäten, följs upp i anslutning till själva 
genomförandet, uppföljningarna sker under mötestid. I januari månad ägnas en studiedag till 
gemensam halvtidsutvärdering där skolledning, lärare och elevhälsa tillsammans går igenom skolans 
resultat i relation till verksamhetens mål. Utgångspunkter för denna utvärdering är höstterminens 
undervisningsutvärderingar, likabehandling- och värdegrundsenkäten samt betygsprognoser.  
 
I juni ägnas två heldagar till utvärderingsseminarium. Då diskuterar och analyserar skolledning, 
lärarna och elevhälsan skolans samlade resultat och kvalitetsutveckling ur olika perspektiv. All 
dokumentation från årets insatser och projekt gås då igenom − enkäter, undervisningsutvärderingar 
och betyg. Särskilt utvärderas resultatet av de fokusområden vi har under läsåret, och ett antal nya 
potentiella fokusområden identifieras utifrån skolans totala måluppfyllelse. I juni sammanfattas 
dessa diskussioner i LBS Lunds kvalitetsrapport. I augusti tas de diskussioner åter upp som avslutade 
föregående läsår och arbetsplan upprättas.   
 
Skolans elever är delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom att svara på likabehandling- och 
värdegrundsenkäten, undervisningsutvärderingar samt elevenkäten. Vid genomförandet av dessa 
kartläggningar är målet att minst 90 % av våra elever ska svara. Skolan har en likabehandlings- och 
värdegrundsgrupp som är delaktiga i analysarbetet av likabehandlings- och värdegrundsenkäten, 
deras analyser skrivs in i dokumenten Plan mot kränkande behandling och Aktiva åtgärder för 
likabehandling.  
 

 



 
 
 

  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Nedan redovisas de utvecklingsområden som bedrivits på LBS Kreativa Gymnasiet i Lund under 
läsåret 2021/2022.  
 

Kognitionsforskning i undervisningen 

Under det gångna läsåret har en forskningscirkel, bestående av ämneslärare och elevstödjare, läst 
boken “Rosenshine´s principles in action (2019) som behandlar inlärning utifrån kognitionsteorier 
och metodiken direkta instruktioner. Cirkeln diskuterade bokens innehåll utifrån medlemmarnas 
specifika uppdrag och elevgrupp samt testade metoder därifrån. Som komplement till 
diskussionerna fanns också podden “Mycket hjärna” (2019-) som handlar om hur 
kognitionsforskning kan användas i undervisningen.  
 
I samtalen kom cirkelmedlemmarna bland annat fram till att vi tidigt i åk 1 behöver arbeta aktivt i våra 
olika ämnen med att checka av hur inlärningen fungerar för våra elever då många av dessa har dåligt 
arbetsminne och bristande förkunskaper. Inom ramen för detta läsår är det för tidigt att tala om några 
tydliga eleveffekter, även om vi kunnat se att vissa metoder verkar framgångsrika att använda. Nästa 
läsår kommer cirkeln aktivt att samarbeta kring en eller flera klasser för att testa gemensamma 
metoder i olika ämnen.  
 

Lärdomar från distansundervisning 

Fokus för denna fokusgrupp har varit att ta till vara lärarnas erfarenheter från distansundervisningen 
under pandemin. Syftet har varit att öka beredskapen för liknande situationer samt uppmärksamma 
de, trots allt, positiva lärdomar som kan dras ur denna speciella undervisningssituation. Detta 
fokusområde resulterade i en lathund med råd, tips och förslag till gemensamma förhållningsregler. 
Utöver detta sammanställdes en lista, med tydlig handledning för inloggning mm, över de digitala 
läroresurserna i undervisningen som LBS, Lund har tillgång till. Detta med syftet att underlätta 
användningen även under traditionella undervisningssituationer. 
 

Forskningscirkel 

Läsåret 2020/2021 deltog en av skolans förstelärare tillsammans med rektor i en pilot till 
forskningscirkel, läsåret 2021/2022 har detta med forskningscirkel varit en större 
skolutvecklingssatsning då flera LBS-skolor är del i detta med regelbundna träffar. Vid sidan av denna 
forskningscirkel har vår förstelärare påbörjat en forskningscirkel på vår skolenhet. 
 
Grundtanken i forskningscirkeln är att gemensamma dilemman i undervisningen och organisationen 
behandlas tillsammans i forskningscirkeln. Alla deltagare kommer förberedda till cirkeln för att såväl 
bidra som att lyssna. Efter en rad träffar där vi utgått från resultatrapporten på LBS Kreativa 
Gymnasiet i Lund har gruppen landat i att titta på en hälsosam skola. En frågeställning vi diskuterat 
är; “vad det är som behövs för välmående och hur det kan spegla lust att lära och resultat?” Detta 
ledde oss också in på spåret motivation som är ett stort begrepp som både innefattar hjärnans 
plasticitet, att känna mening och få återkoppling. Vi har under vårterminen tittat på forskningen 



 
 
 

kring begreppen “health literacy” och “wellbeing” och slutligen format en bokcirkel där vi läst 
“Uppskattningens kraft” av Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius.  
 
Målet är att fortsätta implementera forskningscirkel som metod för att sprida kunskap och skapa 
samsyn. Till nästa läsår planerar vi också att titta på en eller några elevgrupper och göra aktioner i 
dessa med den kunskap vi har erhållit. Aktionsforskning innebär att vi utgår från den egna 
undervisningen, kopplar relevant forskning, gör förändringar och utvärderar tillsammans.  
 
Skollagen tar upp detta med att verksamheten ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet som detta ämnar förstärka. På sikt berör detta läroplansmålen 2.5 Betyg och bedömning, 
men även till läroplansmål 2.1 Kunskaper, där lärarens roll i arbetet mot att elever utvecklas ska 
samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen. Därtill kan läroplansmål 2.3, 
Elevernas ansvar och inflytande, som uttrycker att skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar 
för sina studier och sin arbetsmiljö gynnas i detta arbete. 

 

Andra insatser 

Programutveckling 

Under läsåret 2021/2022 har vi på skolan på olika sätt fördjupat oss i programutveckling. Syftet med 
dessa fördjupningar är att lyfta vikten av karaktärsämnena för vår skola och våra elever, då lärare 
upplever att de till viss del hamnat i skymundan till fördel för gymnasiegemensamma ämnen.  
 
Biträdande rektor har samordnat en grupp karaktärsämneslärare samt studie- och yrkesvägledare 
med skolans karaktärsämnen som fokus. Under detta läsår har flera diskussioner varit uppe såsom 
hur karaktärsämnena ska blir mer synliga på skolan, samarbeten med gymnasiegemensamma 
ämnen, karaktärsämnenas roll i att synliggöra läroplansmål och vikten av att de elever som väljer vår 
skola hamnar på rätt program och inriktning.  
 
Den sista frågan var den som gruppen stannade i mest under läsåret. Karaktärsämneslärarna och 
studie- och yrkesvägledare gör samma analys att de elever som är särskilt intresserade av våra 
inriktningar och väljer vår skola utifrån den aspekten har stora möjligheter att klara sin 
gymnasieutbildning, och gör så också. Både lärarna och SYV ser också å andra sidan att allt fler elever 
väljer vår skola baserat på att vi har ett rykte om oss att vi lyckas väl med elever med NPF-diagnoser. 
Gruppen har utifrån detta diskuterat hur vi på bästa sätt kommunicerar våra utbildningar så de 
ungdomar som väljer vår skola vet vad programmen och inriktningarna innebär. Dessa diskussioner 
kommer fortsätta kommande läsår. 

 
En av våra förstelärare (karaktärsämneslärare på LBS Musikproduktion) har hållit ett flertal digitala 
träffar med övriga musiklärare på övriga LBS-skolor i syfte att utveckla programmet och byta 
erfarenheter kring olika kursupplägg. En sammanställning gjordes över skolenheternas olika utbud 
av obligatoriska respektive valbara musikkurser. Arbetet planeras fortsätta för att bäst kunna 
utnyttja det som fungerat bra på de olika skolorna. Detta bör balanseras mot behovet av lokala 
avvikelser från kursplaner för att de olika skolorna bäst ska utnyttja sina individuella styrkor i 
lärarkåren och/eller lokalerna. 



 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen 

Avgångsåret 2022 nådde 92% av skolans treor examen, motsvarande siffra året 2021 var 95%. 
Andelen elever som når examen har därmed minskat något. Minskningen av andelen elever med 
examen går att se både i andelen pojkar som får examen samt på teknikprogrammet jämför med 
estetiska programmet. 
 

 
 
Andelen flickor med examen avgångsåret 2022 är 92%, att jämföra med föregående år på 93%. 
Andelen flickor som når examen minskar således, men endast med 1 %enhet. Andelen pojkar med 
examen var avgångsåret 2021 96% och detta år 93%. Här ser vi då också en minskning i andelen 
elever med examen. Om man jämför de två kategorierna går det att se att det avgångsåret 2021 var 
en skillnad på 3 procentenheter mellan andelen pojkar som fick examen jämfört med flickorna. 
Avgångsåret 2022 skiljer sig dock andelen flickor som når examen mot pojkarna enbart med 1 
procentenhet. Då vi har färre flickor än pojkar på skolan ger det faktiska antalet flickor större utslag i 
procent än det faktiska antalet pojkar.  



 
 
 

 
 
 
Sett till programmen nådde 95% examen på estetiska programmet och 86% på teknikprogrammet 
avgångsåret 2022. På estetiska programmet var andelen elever med examen 97% 2021 och 
motsvarande siffra på teknikprogrammet var 92%. Det har således skett en minskning av andelen 
elever med examen på båda programmen, där den största minskningen är på teknikprogrammet 
med 6 procentenheter. Minskningen av andelen elever med examen på teknikprogrammet står 
pojkarna för, där andelen pojkar med examen minskat med 7 procentenheter från föregående år. 
Flickorna har ökat med 7 procentenheter. Här behöver vi dock ha i åtanke att flickorna på 
teknikprogrammet är få, två till tre per årskurs, vilket ger att en elev ger stort utslag i procent. På 
estetiska programmet har andelen flickor som inte når examen minskat från föregående år med 6 
procentenheter, från 100% till 94, medan pojkarna båda åren har en examensgrad på 96%.  
 

● GBP avgångsbetyg 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för skolans avgångselever 2022 sett på totalen är 14.7, en 
minskning från 15.1 föregående läsår. Den genomsnittliga betygspoängen har dock ökat något för 
flickorna från 15.5 till 15.7. Skolans minskning vad gäller den genomsnittliga betygspoängen står 
således kategorin pojkar för med en minskning från 15.0 till 14.3. Skolans flickor har de senaste åren 
haft högre genomsnittlig betygspoäng än pojkarna, ett förhållande som kvarstår och har ökat. 
 



 
 
 

 
 
På estetiska programmet är den genomsnittliga betygspoängen för skolans avgångselever 2022 14.6, 
en minskning på 0.9 poäng från avgångsåret 2021. För avgångseleverna på teknikprogrammet var 
den genomsnittliga betygspoängen 14.7 2022, en knapp ökning från 14.6 2021.  
 

 
 
Sammanfattningsvis minskar GBP på skolan totalt sett, en minskning som går att härleda till pojkar 
på estetiska programmet. 
 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  

I diagrammet nedan visas betygsfördelningen för samtliga betyg satta på skolan läsåren 
2020/2021och 2021/2022 samt betygsfördelningen dessa år för kategorierna flicka och pojke.  
 



 
 
 

  
 
Som går att se är det en relativt jämn fördelning mellan de olika betygsstegen på betygsfördelningen 
totalt, med undantag för betyget F på 6%. Betyget C är mest förekommande på 25%. Mellan åren 
2020/2021 och 2021/2022 är det endast små skillnader i andelen betyg på de olika betygsstegen 
som går att urskilja. 
 
När det gäller satta betyg på flickor och pojkar läsåret 2021/2022 har pojkarna en högre andel E och 
D (38 % av samtliga betyg) medan flickorna har en högre andel C, B och A (70 % av samtliga betyg). 
Detta förhållande gick att se även läsåret 2020/2021, men har alltså blivit än mer tydlig läsåret 
2021/2022.  
 

 
 
På estetiska programmet är förhållandet mellan de olika betygen lik den som för skolan på totalen. 
Betyget F är minst förekommande (5% 2021/2022) och betyget C mest förekommande (27% 
2021/2022). Mellan läsåren 2021/2022 och 2020/2021 är det knappa skillnader mellan andelen 
betyg per betygssteg.  
 
På teknikprogrammet är betygen C och E (22%) de mest förekommande, här skiljer sig således 
teknikprogrammet från estetiska programmet och från skolan på totalen med att C inte är ensamt 
mest förekommande. På teknikprogrammet har det skett lite större förändringar mellan läsåret 
2021/2022 och 2020/2021 än på estetiska programmet och för skolan på totalen. Andelen E har ökat 
från 16% till 22% och andelen C (från 25% till 22%) och D (från 15% till 13%) har minskat. Betyget F är 
det minst förekommande med 7%. 



 
 
 

 

 
 
På estetiska programmet utmärker sig skillnaden i andelen A mellan pojkar och flickor. 13% av alla 
betyg satta för pojkar är A, motsvarande siffra för flickor är 22 %. Pojkarna har högre andel E och D i 
jämförelse med flickorna. Skillnaderna i pojkar och flickors betyg mellan läsåren 2021/2022 och 
2020/2021 är små, som på totalen för skolan.  
 
Jämförelsen betygsfördelning för pojkar och flickor på teknikprogrammet är något problematisk då 
andelen flickor på teknikprogrammet är låg, därav ger en enskild flickas betyg stora utslag. I en 
jämförelse går dock att se att flickor läsåret 2021/2022 har en högre andel C samt en högre andel A. 
Pojkarna har framför allt en högre andel E. Andelen E för pojkar 2021/2022 är också den stora 
skillnaden mellan läsåren 2020/2021 och 2021/2022 då de gått från 17% till 22%, detta kombinerat 
med en minskning av framför allt andelen A och C. 
 

 
 
Ovan redovisas betygsfördelningen i kurserna matematik. Av lite särskilt intresse är kurserna 
Matematik 1b (estetiska programmet) och Matematik 1c (teknikprogrammet) då de är 
behörighetsgivande kurser. I kursen Matematik 1b var 13% av de satta betygen betyget F läsåret 
2021/2022, det är en ökning från föregående år med 10 procentenheter. Även betyget E har ökat 
med 11 procentenheter. En minskning har skett på betygsstegen B, C och D jämfört med föregående 
år. I kursen Matematik 1c har också stora ändringar skett från föregående år, andelen F har dock inte 
ökat så markant som i kursen matematik 1b. Andelen F har gått från 0 till 3%. Däremot har en stor 
ändring skett när det gäller betyget E. Från att 9% av betygen var E läsåret 2020/2021 är 38% av 
betygen i kursen E. Andelen A, B och C har minskat från att sammanlagt motsvara 79% av de satta 
betygen i kursen 2020/2021 till 46%. Vad som behöver vara i åtanke gällande både Matematik 1b 



 
 
 

och Matematik 1c är att inför läsåret 2021/2022 ändrades dess kursplaner, vilket inte gör åren helt 
jämförbara.  
 
Överlag vad gäller kurserna i matematik läsåret 2021/2022 kan man se att betygen E och D är 
övervägande, färre elever når de högre betygen i matematik. De kurser som utmärker sig med högre 
betyg är kurserna Matematik 5 och Matematik specialisering, vilka båda är individuella val och läses 
av elever med särskilt intresse för just matematik.  
 

 
 
Det går att se vissa skillnader i flickor och pojkars betyg i kurserna matematik. Överlag når flickorna 
de högre betygsstegen (C-A) i högre utsträckning än pojkarna. I de kurser som läses av eleverna på 
teknikprogrammet (c-kurserna) är det svårt att dra stora slutsatser utifrån kön då flickorna är starkt 
underrepresenterade i antal.   
 

 
 
Kurserna svenska 1, svenska 2 och svenska 3 är samtliga behörighetsgivande kurser och läses av 
samtliga elever, både på estetiska programmet och teknikprogrammet. I samtliga svenskkurser 
sjunker andelen A läsåret 2021/2022 jämfört med föregående läsår. Den största förändringen står 
kursen svenska 1 för med 8 procentenheter, därefter svenska 3 med 6 procentenheter och slutligen 
svenska 2 med 3 procentenheter. I svenska 1 och svenska 3 har även andelen B sjunkit från 
föregående läsår, i svenska 1 med 13 procentenheter och i svenska 3 med 10 procentenheter. I 
svenska 2 ökar andelen C läsåret 2021/2022 med 12 procentenheter jämfört med föregående läsår 
och det sker en minskning av andelen E (och A som beskrivs ovan) i samma kurs. I kursen svenska 1 
ökar också andelen C (8 procentenheter) men även betygen E och D ökar. I svenska 3 ökar andelen E 
kraftigt läsåret 2021/2022 jämfört med läsåret 2020/2021, från 14% till 37%.   



 
 
 

 
Svenska som andraspråk läses av ett fåtal elever (3–4 elever per kurs), vilket gör det svårt att dra 
slutsatser utifrån siffrorna presenterade ovan. 
 

 
 
I samtliga svenskkurser har flickorna läsåret 2021/2022 en högre andel C-A jämfört med pojkarna. I 
svenska 3 är 60% av flickornas betyg C-A, motsvarande siffra för pojkarna är 35%. I svenska 1 är 73% 
av flickornas betyg C-A, motsvarande siffra för pojkarna är 53 %. I svenska 2 är andelen C-A 68% för 
flickorna och 59% för pojkarna, och därmed något jämnare. Betyget E i svenska 3 för pojkar 
utmärker sig med att utgöra 42% av samtliga betyg läsåret 2021/2022, att jämföra med motsvarande 
siffra föregående år som var 19%.  
 

 
 
Engelska 5 och engelska 6 är behörighetsgivande kurser som läses av samtliga elever, både på 
estetiska programmet och teknikprogrammet. Engelska 7 är en kurs som ges inom ramen för 
individuellt val. I samtliga kurser i engelska är betygsstegen C-A de mest förekommande. Läsåret 
2021/2022 utmärker engelska 6 sig något med att 35% av samtliga betyg är betyget A, men överlag 
utmärker engelskakurserna sig just i andelen A jämfört med andra behörighetsgivande kurser (se 
matematik och svenska). 
 



 
 
 

 
 
I engelskakurserna ligger både pojkar och flickor i högre grad inom betygsstegen C-A, här är det då 
också jämnare mellan flickor och pojkars betyg i de högre betygsstegen. I engelska 6 är det en högre 
andel pojkar som har betygen C-A, (91%) läsåret 2021/2022, jämfört med flickorna där 80% har 
betygen C-A.  
 

 
 
Kursen Gymnasiearbete är en behörighetsgivande kurs, i denna kurs kan eleven endast få betygen E 
eller F. I kursen Gymnasiearbete har andelen F minskat läsåret 2021/2022 jämfört med föregående 
läsår både på estetiska programmet (GYARES) och teknikprogrammet (GYARTE). För 
teknikprogrammet ligger andelen F på 13%, vilket är det högsta andelen F på en behörighetsgivande 
kurs läsåret 2021/2022.  
 

 
 



 
 
 

På estetiska programmet har en högre andel flickor betyget F i kursen Gymnasiearbete både läsåret 
2020/2021 och 2021/2022 jämfört med pojkarna på samma program. Läsåret 2021/2022 klarar alla 
pojkarna på estetiska programmet kursen med betyget E. På teknikprogrammet är flickorna 
underrepresenterade i antal och därmed är det svårt att dra slutsatser av flickornas resultat.  
 
 

● Resultat nationella prov 
 
I följande avsnitt kommer resultat från läsårets nationella prov redovisas. Senaste jämförelse är 
VT19 på grund av inställda nationella prov under pandemin.  
 
I första diagrammet visas betygsfördelningen i matematik. Matematik 1b är en kurs för eleverna på 
estetiska programmet, matematik 2b och matematik 3b är kurser som är valbar för eleverna på 
estetiska programmet inom ramen för individuella val. Övriga kurser läser eleverna på 
teknikprogrammet, där kursen matematik 4 är en individuellt val-kurs.  
 

 
 
I kursen Matematik 1b (estetiska programmet) fick 64% av eleverna som genomförde proven 
betyget F VT22, detta att jämföra med VT19 där 22% fick betyget F. Även andelen högre betyg C-A 
minskar jämfört med VT19. Dock bra att ha i åtanke att Matematik 1b har fått en ändrad kursplan 
inför läsåret 2021/2022 och siffrorna kan därmed anses inte vara helt direkt jämförbara. 
 

 



 
 
 

 
I en jämförelse mellan pojkar och flickors betyg i kursen Matematik 1b (estetiska programmet) fick 
65% av flickorna F på provet och 62% av pojkarna. Inga stora skillnader kan alltså ses på 
provresultaten baserade på kön. 
 

  
 
I kursen svenska 1 har andelen F på nationella proven minskat från 12% VT19 till 6% VT22. Andelen E 
har ökat från 19 till 38% samma år. Andelen B och A har minskat något, sammanlagt med 6 
procentenheter, från VT19 till VT22. I svenska 3 är andelen F nästan samma de två åren 2019 och 
2022. Andelen E har minskat VT22 med 6 procentenheter, betyget B har ökat med samma procent. 
Då det är få elever som läser kurserna svenska som andraspråk är det svårt att dra slutsatser ur 
dessa siffror.   
 

 
 
Pojkar får i högre utsträckning betyget F på nationella proven i svenska, detta gäller både proven i 
svenska 1 och svenska 3. VT22 fick 19 % av pojkarna F medan 0% av flickorna fick betyget F. I svenska 
1 fick 8% av pojkarna F, motsvarande siffra för flickorna var 2%. Flickor når i högre utsträckning de 
högre betygen C-A på nationella proven. På nationella proven i svenska 3 VT22 fick 63% av flickorna 
betygen C-A, medan 30 av pojkarna nådde C-A.  
 



 
 
 

 
 
Eleverna på estetiska programmet får i högre utsträckning betyget F på nationella proven i svenska 
än eleverna på teknikprogrammet, särskilt utmärker sig svenska 3. På nationella proven i svenska 3 
VT22 fick 22 % av eleverna på estetiska programmet betyget F, motsvarande siffra på 
teknikprogrammet var 8 %.  
 

Överensstämmelse Nationella prov- betyg/kursbetyg – per kurs 

Nedan redovisas för överenstämmelse mellan Nationella provbetyg och det kursbetyg eleverna 
tillslut erhöll i samma kurs.  
 

 
 
I Matematik 1b är 71% av betygen högre än resultaten från nationella proven VT22. 27% av betygen 
stämmer överens med nationella provresultaten. Detta kan jämföras med VT19 där 36% av betygen 
var högre än nationella provresultaten och 61% stämde överens med nationella provresultaten. I 
kursen Matematik 2c är överensstämmelsen mellan nationella prov-resultat och betyg i kursen så 
gott som identisk mellan VT19 och VT22 med 65% av betygen överensstämmande med nationella 
provresultaten. I samtliga matematikkurser är det en låg andel där kursbetyget är lägre än resultatet 
på nationella proven.  
 



 
 
 

  
 
Överensstämmelsen nationella provresultat och kursbetyg i Matematik 1b VT22 är 30% för flickorna 
och 24% för pojkarna. 5% av pojkarna fick ett lägre betyg i kursen än på nationella proven. 70% av 
flickorna respektive 71% av pojkarna fick ett högre betyg i kursen Matematik 1b än på nationella 
proven. På teknikprogrammet är flickor starkt underrepresenterade i antal och därför är det svårt att 
använda och dra slutsatser när det gäller matematikkurserna som läses på teknikprogrammet (c-
kurser). 
 

 
 
I svenska 1 är 59% av de satta kursbetygen högre än nationella provresultaten VT22, 41% är 
överensstämmande. Jämfört med VT19 är det en högre andel betyg som är överensstämmande med 
nationella provresultaten, då 30% var överensstämmande. I svenska 3 har andelen betyg som är 
överensstämmande med nationella prov-resultaten sjunkit från 61% VT19 till 33% VT22. Resultaten i 
svenska som andraspråk är svåra att dra slutsatser ifrån då det handlar om få elever. 
 

 
 
I både svenska 1 och svenska 3 får pojkarna i högre utsträckning än flickorna betyg som stämmer 
överens med nationella prov-resultaten VT22. I till exempel Svenska 3 är 35% av pojkarnas kursbetyg 
överensstämmande med nationella proven, motsvarande siffra för flickorna är 25%. Flickorna får i 
högre utsträckning ett högre betyg än nationella provresultaten än pojkarna VT22, både i svenska 1 

  

  



 
 
 

och svenska 3. 75% av flickorna fick ett högre kursbetyg än nationella prov-resultat VT22, 
motsvarande siffra för pojkarna är 58%. 
 

 
 
I en jämförelse mellan skolans program, estetiska programmet och teknikprogrammet, går det att se 
att eleverna på teknikprogrammet i högre grad får betyg som stämmer överens med nationella 
provresultaten i svenskkurserna, tydligast ses det i svenska 3. VT22 fick 46% av eleverna på 
teknikprogrammet betyg som stämmer överens med nationella proven, motsvarande siffra VT19 var 
75%. För estetiska programmet VT22 fick 22% betyg som stämde överens med nationella 
provresultaten, motsvarande siffra VT19 var 51%.  
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

På vårterminen genomförs den så kallade elevenkäten på samtliga AcadeMedias skolor. 329 av 
eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Lund svarade på frågorna i elevenkäten vårterminen 2022.  
 

 
 
Vårterminen 2022 svarade 93% att de känner sig trygga på skolan, vilket är en liten minskning från 
föregående läsår. 85% av eleverna svarade att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt, 
också det en minskning från föregående läsår. 
 



 
 
 

   
 
Flickorna på skolan upplever sig i lägre grad än pojkarna trygga på skolan. Våren 2022 anger 86% av 
flickorna att de känner sig trygga jämfört med 95% av pojkarna. Flickorna upplever också i lägre grad 
att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt.  
  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  

Läsåret 2021/2022 har vi haft 180 minuter undervisningstid utlagd i schema för varje 100 poängs 
kurs. Under läsåret har vi organiserat schemat i form av ett så kallat blockschema, vilket innebär att 
det på schemat lades ut ett tillfälle i veckan om 180 minuter för varje kurs. Matematiken har varit 
undantagen detta och lades ut på två 90 minuters pass per vecka. 50 poängskurser, såsom religion 1, 
har lagts ut 180 minuter per vecka på en termin. Beslutet om blockschema har kommit ur 
diskussioner som rektor och biträdande rektor haft under tidigare läsår med lärare samt elevhälsa. 
Slutsatsen i dessa diskussioner var att många av våra elever sågs gynnas av få lektionsstarter samt 
färre kurser att fokusera på under en och samma dag.  
 
Läsåret 2021/2022 har vi schemalagt en resurstid varje onsdagseftermiddag om 1,5 timme, där 
samtliga lärare har möjlighet att ge stöd till sina elever. Denna tid förfogar lärarna till stor del själva 
över och kallar elever i behov av till exempel extra genomgångar, förtydliganden av uppgifter, 
strukturhjälp. Elevhälsan samordnar denna tid för de elever som har mer omfattande behov av stöd 
och då i flera kurser.  
 
Veckan efter skolavslutningen organiserar vi för sommarskola. Det är då ordinarie lärare (den som 
undervisat en elev under året) som kallar in elev samt undervisar elev under denna tid. I år 
organiserade vi sommarskolan till två pass per dag á tre timmar, under tre dagar.  
 
Under läsåret har vi arbetat med systematisk översyn över elevernas resultat. Detta har gjorts 
genom betygsprognoser som sätts en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. 
Betygsprognoserna har setts över av rektor, biträdande rektor, elevhälsa och lärare. Utifrån 
betygsprognoserna har behov av stöd på kurs-, klass- och individnivå setts över. Rektor, biträdande 
rektor, elevhälsa och lärare har också haft en gemensam översyn över tidigare underkända betyg för 
att gemensamt hjälpa de elever som har F i tidigare kurser. Studie- och yrkesvägledare har enskilda 
samtal, examensvarningssamtal, som är återkommande under terminen med de elever som riskerar 
betyget F in någon av de behörighetsgivande kurserna eller om andelen F riskerar att överstiga 250p. 
 
Under läsåret 2021/2022 har vi haft en schemalagd mötestid om 1,5 timme varje onsdag som 
används till gemensamma analyser av verksamheten och till gemensamma utvecklande samarbeten. 
Utöver onsdagsmöten anordnar vi också tillfällen till analys och gemensamt utvecklingsarbete under 
studiedagar, samt vid inledning och avslutning av läsår. Biträdande rektor tillsammans med skolans 
tre förstelärare planerar för hur mötestiden ska användas över läsåret, för att ge utrymme för olika 
typer av diskussioner. En del av dessa mötestider handlar om att gemensamt utvärdera 
verksamheten utifrån resultat, såsom satta betyg i kurser, kartläggningar, såsom likabehandlings- 
och värdegrundskartläggningen, undervisningsutvärderingarna och AcadeMedias gemensamma 
elevenkät. Vidare används mötestiden till att lärarna och professioner inom elevhälsan träffas i 
utvecklingsgrupper där de utifrån den egna undervisningen/ uppdraget tar sig an skolans 
utvecklingsområden. Mötestiden används också till möten mellan lärare och elevhälsan där fokus är 



 
 
 

att utveckla arbetet med extra anpassningar och planera för elevers olika behov. Förutom 
mötestiden har vi noga tänkt över lärarnas placering på kontoren då vi anser det viktigt att lärarna 
kan få till utvecklande, inspirerande och stöttande diskussioner även i sin vardag och inte enbart vid 
mötestillfällen. 
 
Avslutningsvis läsåret 2021/2022 utvärderade vi gemensamt läsårets resultat utifrån satta betyg i 
kurser, utifrån resultat på kartläggningar såsom likabehandlings- och värdegrundskartläggningen, 
undervisningsutvärderingarna och AcadeMedias gemensamma elevenkät samt utifrån de resultat 
lärarna fick med sig från 2021/2022 års utvecklingsarbeten.  
 

Bedömning och betygssättning  

För att säkerställa en rättssäker bedömning har de lärare som har kurser gemensamt sambedömt. 
Lärare som har kurser som tangerar varandra i hög grad (främst karaktärsämneslärare) sambedömer 
också. I de fall där vi har lärare som ej är legitimerade utses en medbedömare inför läsåret som är 
med som ett stöd i bedömningen kontinuerligt under läsåret. Rektor och biträdande rektor har i 
samråd med lärarna bestämt att genomföra nationella prov i samtliga kurser där det finns sådana.  
 
Läsåret 2020/2021 deltog skolans lärare i kursen Bedömning och betyg som en del i att säkerställa en 
rättssäker bedömning, en kurs som tagits fram för AcadeMedias gymnasieskolor i samarbete med 
Karlstads universitet. I utbildningen ingick egen inläsning, egen reflektion följt av digitala 
gruppsammankomster med diskussionsfrågor, reflektion och utvärdering. Dessa diskussioner har 
fortsatt under läsåret 2021/2022.  
 
Lärarna i matematik och svenska har under läsåret 2021/2022 ingått i LBS- övergripande 
ämnesgrupper ledda av förstelärare på huvudmannanivå. Grupperna träffades var fjärde vecka 
under läsåret och förde olika diskussioner kopplade till respektive ämne. Några av möten i dessa 
grupper ägnades åt betyg och bedömning. 
 

Utvärdering och analys  

Genom att titta på andelen examen, betyg satta i behörighetsgivande kurser och den genomsnittliga 
betygspoängen drar vi slutsatsen att vi i relativt hög grad ger våra elever goda möjlighet att uppnå 
kraven för en högskoleförberedande examen inom tre år och att vår organisation för undervisning i 
hög grad understödjer lärarnas arbete för att få våra elever att nå målen. I de avslutande analyserna 
av läsåret diskuterar lärare och elevhälsa dock att även om vi har en relativt hög examensgrad 
minskar den genomsnittliga betygspoängen, framför allt på estetiska programmet. En del 
funderingar kommer upp om att elever idag väljer vår skola på grund av att vi har ett rykte om oss 
att vi kan ta väl hand om elever med NPF-diagnoser. Detta är i grunden positivt, men det är också av 
högsta vikt att eleverna väljer rätt program för att ha möjlighet att klara sin gymnasieutbildning. 
Detta är också en diskussion som finns i utvecklingsgruppen som tar sig an frågan 
programutveckling; dels diskuteras hur våra program kan utvecklas på ett sådant sätt att våra elever 
klarar av programmen men samtidigt utmanas, dels diskuteras hur vi kommunicerar våra program 
för att elever ska veta vad som förväntas av dem och vad programmen innebär.  
 



 
 
 

Gällande avvikelser mellan nationella provresultat och kursbetyg såg vi i år stora avvikelser, då 
framför allt i högre kursbetyg mot nationella provresultaten. I matematik 1b fick 71% av eleverna ett 
högre kursbetyg än nationella provresultat. I kursen svenska 1 var motsvarande siffra 59% och i 
kursen svenska 3 67%. I vår avslutande diskussion i juni fanns olika analyser om varför detta uppstår. 
I kursen matematik 1b infördes en ny kursplan inför läsåret 2021/2022, en kursplan som innebar 
mindre repetition av tidigare matematikkunskaper och mer nytt innehåll för eleverna. Denna 
ändring var matematiklärarna delvis förberedda på men kan ha orsakat svårigheter att få eleverna 
förberedda på nationella provet. En annan analys är att eleverna är ovana vid nationella 
provsituationer nu efter flera år utan dessa i och med pandemin. Då nationella provsituationen är 
speciell i sin karaktär och ofta skapar stress kan det vara en anledning till att eleverna presterar 
sämre vid dessa tillfällen. På skolan har vi många elever med NPF-diagnoser, de har behov av 
omfattande extra anpassningar och för dem är nationella proven i sig en stor utmaning. Lärarna 
anpassar nationella proven i den omfattning som är tillåten, dock kvarstår utmaningar för dessa 
elever.  
 
Schemats utformning diskuteras inför varje läsår med utgångspunkt i hur vi skapar goda 
förutsättningar för lärarnas arbete med elevernas måluppfyllelse. Tidigare läsår har blockschema i 
hög grad upplevts gynnsamt för elevers lärande, särskilt har lärarna framhållit att de upplevde sig ha 
mer tid för varje elev än vid 90 minuters lektioner. När elever utvärderat blockschemat har åsikterna 
varit blandade. En del uppskattar blockschemat då de innebär få skiften i kurser på en dag och de 
upplever att de hinner med mycket. Andra tycker att tre timmars lektioner är utmanande, då det är 
lång tid att hålla uppe koncentrationen. Under pandemin och distansundervisningsperioder 
upplevdes blockschemat som en stor fördel av både personal och elever. Läsåret 2021/2022 när 
undervisningen återigen gick tillbaka till närundervisning upplevdes blockschemat som mindre 
gynnsamt för våra elever och lärarna upplevde det svårare att planera lektionerna så att de tre 
timmarna användes effektivt. Här skiljer sig dock karaktärsämneslärare och gymnasiegemensamma 
ämneslärare åt, då karaktärsämneslärarna fortsatt ser tre timmars pass som gynnsamt och så gott 
som en förutsättning för att deras undervisning ska fungera väl. Inför kommande läsår kommer 
därmed schemat ändra sin karaktär mot de senaste åren. Gymnasiegemensamma ämnen kommer 
schemaläggas 2 x 90 minuter per vecka och karaktärsämnen kommer schemaläggas 1 x 180 minuter 
per veckan.  
 
Den stödtid som finns schemalagd varje vecka för alla elever och personal har setts och ses fortsatt 
som ett viktigt verktyg för att kunna arbeta med elever som behöver studera enskilt eller i mindre 
grupp tillsammans med sin lärare. Under läsåret 2021/2022 har stödtiden utvärderats mer 
detaljerat, då det var oklart i hur hög grad denna tid användes och vilken effekt denna tid hade på 
elevernas måluppfyllelse. Lärarna använde denna tid i varierad grad, men för vissa av lärarna ansågs 
tiden viktigt då det var den enda tiden i veckan som lärare och elev var schemafria samtidigt och 
därmed den enda tiden som läraren kunde träffa elev för att genomföra extra anpassningar utanför 
lektionstid. Tiden visade sig också användas av elever som önskade utmanas i en kurs med mer 
avancerade uppgifter. Att kunna ge dessa elever extra möjligheter var lärarna mycket positiva till. 
Stödtiden är därmed fortsatt något som vi kommer schemalägga, men den kommer framgent kallas 
resurstid.  
 



 
 
 

Tre dagar avsattes för sommarskola efter skolavslutningen. Varje dag delades in i två pass om tre 
timmar. På denna tid arbetade lärarna både med undervisning och examinationer. Lärarna gjorde 
bedömningen vilka elever som skulle erbjudas sommarskola och kallade dem. Till exempel är elever 
som har missat stora delar av en kurs inte aktuella för sommarskola, de erbjuds istället att gå om 
kursen. Efter sommarskolans tre dagar inkom ett 30-tal prövningsbetyg. Att ett 30-tal F blev minst 
betyget E kan ses som lyckosamt men under den avslutande analysen i juni diskuterades också varför 
dessa elever inte klarade kurserna inom ramen för ordinarie läsårstid. En analys var att många av 
våra ungdomar vant sig vid att sommarskolan finns och tycker det är skönt att komma in efter 
skolans slut när det är lugnare på skolan. En annan analys var att lärarna har fullt fokus på treorna de 
sista veckorna och att man därför tar hand om ettor och tvåor veckan efter studenten. Läsåret 
2022/2023 kommer vi därför lägga om avslutet av läsåret, årskurs tre kommer ta studenten före 
ettorna och tvåornas avslutning. Ettor och tvåor kommer således ha några dagar kvar på skolan efter 
att treorna tagit studenten. 
 
Arbetet med prognosöversikt hjälper oss i att under året se var vi behöver lägga vårt fokus, som kan 
landa på kursnivå, lärarnivå, klassnivå eller individnivå. Prognoserna blir ett bra samtalsunderlag för 
lärare och elevhälsa, utifrån vilket insatser planeras eller följs upp. Lärarna sätter prognoser utifrån 
en helhetsbedömning om vilket betyg eleven sannolikt kommer att nå vid kursens slut, med 
utgångspunkt i vad läraren vid det givna tillfället vet om elevens kunskaper och kapacitet, samt 
utifrån vilka inplanerade insatser som är på gång. Till viss del stämmer uppskattningarna från 
prognos till betyg, men det är inget vi lägger stor vikt vid. Här är det viktigare att rätt insatser 
genomförs och att undervisningens fokus hamnar rätt utifrån prognoserna. Det vi kan se är att det är 
svårare för lärare att göra prognosbedömningar för hur det går för våra elever på 
teknikprogrammet, särskilt i årskurs tre. En analys vi tidigare gjort kring detta är att en del av våra 
teknikelever presterar väl under årskurs ett och två men orkar inte fullt ut i årskurs tre. De tappar då 
fokus och det kan ta ett tag för lärare och elevhälsa att upptäcka dessa elever. Under läsåret 
2022/2023 kommer vi börja arbeta utifrån EWS (Early Warning System) där lärare och 
elevhälsopersonal arbetar utifrån uppskattningar om var eleven befinner sig idag (och inte eventuellt 
betyg) och genom detta kunna fånga upp dessa elever tidigare. EWS är också tänkt som ett forum 
för diskussioner kring arbetssätt kring dessa elever.  
 

Undervisningens kvalitet 

I elevenkäten som genomfördes VT22 svarade 80% av de svarande eleverna att de är nöjda (7–10) 
med undervisningen på skolan. Detta är en minskning från föregående läsår då 86 % av skolans 
elever svarade att de är nöjda med undervisningen. Dock var 86% en hög siffra som vi då såg som en 
reaktion på hög nöjdhet kring fjärrundervisningen som lärarna då höll, nu är siffran mer lik den som 
var våren 2020.  
 



 
 
 

 
 
I elevenkäten 2022 svarade 72% (7–10) att de kan få arbetsro i skolan. Föregående år var 
motsvarande siffra 80 % och analysen då var att det var en effekt av att eleverna till stor del hade 
fjärrundervisning och således satt hemma och jobbade. Siffran har nu gått tillbaka igen när 
undervisningen är i skolan igen. Dock är den något högre än 2020 då motsvarande siffra var 68%.   
 

 
 
 
Genom undervisningsutvärderingarna får vi närmre information gällande upplevelsen av olika delar 
av lärares undervisning.  
 
 

 
  
80% av eleverna svarade i undervisningsutvärderingen HT21 att läraren är bra på att skapa arbetsro 
(7–10), motsvarande siffra VT21 är 77%.  



 
 
 

 
82% av de svarande eleverna svarar 7–10 på påståendet ”Läraren ger mig den hjälp jag behöver för 
att det ska gå så bra som möjligt för mig, denna siffra är samma HT21 och VT22. 79% svarar 7–10 på 
påståendet ”Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära”. Här gör både lärarna och 
elevhälsan analysen att detta är en av de viktigaste faktorerna till att många av våra elever når 
målen i hög grad, lärarnas intresse och kunskap kring våra elever och deras behov och förmågan att 
anpassa undervisningen.    
 
I bland annat utvecklingssamtal som hålls av mentorerna och hälsosamtal med skolsköterskan har 
bilden av att eleverna är nöjda med undervisningen på skolan bekräftats. Eleverna framhåller i dessa 
samtal engagerade, kunniga lärare och en trygg klassrumsmiljö som grunden till nöjdheten.   
 

Enhetens utvecklingsområden  

I år har vi arbetat med fyra olika utvecklingsfokus på skolan. Fokusen har varit Kognitionsforskning i 
undervisningen, lärdomar från fjärrundervisning, programutveckling samt en forskningscirkel med 
utgångspunkt i hälsa. Alla grupperna tar fasta på det som gör nytta för våra elever i klassrummen 
och tar del av forskning och beprövad erfarenhet. En god förutsättning för det kollegiala lärandet på 
skolan är att elevers behov och lärande är en naturlig utgångspunkt för våra gemensamma 
diskussioner.  
 
Vi har också en organisation för att arbeta med dessa frågor; dels har vi förestelärare som leder 
detta arbete, dels särskild avsatt tid. En annan god förutsättning för vårt framtida kollegiala arbete är 
att en av våra förstelärare tillsammans med rektor deltagit i en förberedande pilot gällande 
forskningscirklar, en arbetsmetod som vi kommer arbeta vidare med på skolan även läsåret 
2022/2023. En utmaning för vår verksamhet är dock att hålla i arbetet över året och inte låta frågor 
som måste lösas i stunden eller har ett individfokus ta över inplanerad mötestid. 
 
Grupperna är i ett tidigt skede kring de aktuella utvecklingsområdena och det är svårt att i nuläget se 
direkta effekter på elevernas lärarande. Däremot ser vi nu effekter i de metoder som lärare 
använder och att det uppstår nya riktningar i lärarnas tankar kring elevers lärande. 
 

Slutsatser och arbete framåt  

Vår bedömning är att vi överlag har väl fungerande undervisning på skolan. I elevenkäten som 
genomfördes VT22 svarar 80% av våra elever att de är nöjda med undervisningen på skolan. 
Undervisningen är i hög grad anpassad efter de olika elevgruppernas behov och leder till att en hög 
andel elever uppnår kunskapsmålen. En god förutsättning för en hög måluppfyllelse och god 
undervisning på skolan är att elevers behov och lärande är en naturlig utgångspunkt för våra 
gemensamma diskussioner.  
 
Några förändringar vi kommer genomföra läsåret 2022/2023 är att vi inte längre kommer har 
blockschema fullt ut, utan gymnasiegemensamma ämnen kommer läggas ut 2x90 minuter per vecka, 
medan karaktärsämnen fortfarande kommer läggas ut 1x180 minuter per vecka. Anledningen till 



 
 
 

ändringen är att ett flertal lärare ansåg det svårt att planera upp tre timmars lektionerna på ett bra 
sätt för eleverna.  
 
En annan förändring inför läsåret 2022/2023 är att vi kommer arbeta med EWS. Här kommer lärare 
gemensamt kolla över elevers studiesituation och ha ett återkommande samtalsforum för 
utvärdering av extra anpassningar och dess effekter för elevers lärande. Syftet är att lärarna ska få 
bättre stöd i de rutiner skolan har till exempel kring anmälan till rektor när elev riskerar att inte nå 
målen. 
 
Vi kommer även under läsåret 2022/2023 ta vidare det arbete som en av våra förstelärare och rektor 
satt igång med forskningscirklar. Genom denna metod ska skolan ta sig an utvecklingsområden 
framöver. 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

Inom LBS Kreativa Gymnasiet har alla skolor ett separat dokument som innefattar ”Plan mot 
kränkande behandling” och ”Likabehandlingsplan” där skolans organisation, skolans arbete mot 
kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den 
skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den 
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen 
dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande 
år. Lärarna, tillsammans med skolledning och elevhälsan, är delaktiga i analyser av likabehandlings- 
och värdegrundskartläggningen och är med i framtagandet av ”Plan mot kränkande behandling” och 
”Likabehandlingsplan”. Biträdande rektor är samordnade i detta arbete.  
 
På skolan finns en likabehandlings- och värdegrundsgrupp, bestående av elever och personal, som är 
delaktig i analyser av likabehandlings- och värdegrundskartläggningen, upprättandet av våra planer 
samt planerar aktiviteter för skolans elever i syfte att öka trygghet och trivsel på skolan.  
 
Vi har tydliga rutiner vid kränkning/trakasseri/diskriminering där den i personalen som 
uppmärksammar kränkning eller tar emot berättelse om kränkning anmäler detta skyndsamt till 
rektor som i sin tur anmäler till huvudman, som skyndsamt utreder situationen tillsammans med 
rektor. Vid upprättandet av ”Plan mot kränkande behandling” och ”Likabehandlingsplan” analyserar 
vi under året upprättade anmälningar för att se om det förekommer något mönster i dessa ärenden.  
 
I vårt analysarbete utifrån likabehandlings- och värdegrundskartläggningen, AcadeMedias elevenkät, 
undervisningsutvärderingar lyfter vi systematiskt upp frågor utifrån aspekten flickor, pojkar och icke-
binära. I ”Plan mot kränkande behandling” och ”Likabehandlingsplan” som är gällande läsåret 2022 
har vi utifrån likabehandlings- och värdegrundskartläggningen särskilt lyft fram behovet av att föra 
samtal med både flickor och icke-binära kring deras situation på skolan. Detta dels då de är färre än 
killarna (ca 2/3 är killar), dels då både flickor och icke-binära i högre grad angav i kartläggningen att 
de upplever otrygghet på skolan.    
 



 
 
 

Varje klass tilldelas en av sina lärare som mentor. Det är mentor som kallar och håller 
utvecklingssamtal med sina respektive elever en gång per termin. Under utvecklingssamtalen 
samtalar mentor särskilt om hur eleverna har det på skolan, om de är trygga och upplever studiero. 
Mentor är också den som genomför likabehandlings- och värdegrundskartläggningen med eleverna, 
återkopplar resultat och har diskussioner med klassen kring hur de har det på skolan.  
 
På skolan har vi en elevkår som består av olika utskott. Elevkåren värnar genom sina utskott frågor 
på skolan, till exempel finns ett Likabehandlings- och värdegrundsutskott och ett särskilt HBTQ-
utskott. Elevkåren är delaktiga i analyser av verksamheten och föreslår samt genomför åtgärder. 
Elevkåren arbetar synligt mot skolans elever och arbetar aktivt för att få med de elever som vill 
engagera sig i arbetet. Elevkåren arbetar för en trygg skola, bland annat genom att skapa aktiviteter 
för årskurs ett där de nya eleverna får möjlighet att lära känna varandra samt tvåor och treor. Under 
året arrangerar elevkåren stående event såsom dev. -club och hobbytorsdag, men också andra event 
med syfte att skapa sammanhållning och trygghet på skolan.  
 
Under läsåret 2021/2022 har elevhälsan arbetat med rubriker som grund för inspirationsdagar, en 
för varje årskurs, som en del i arbetet med att stärka elevers förmåga att göra medvetna och 
självständiga val. Projektet i årskurs 1 utgår från Psykisk hälsa, för årskurs 2 Sexualitet, samtycke och 
relationer och för årskurs 3 Förberedd för framtiden. Utgångspunkten har varit att under läsåret 
2021–2022 har dessa projekt hållits av elevhälsan, för att utökas läsår framöver då tanken är att 
projekten även i högre grad ska utgå från kurser och lärares arbete med eleverna.  
 

Utvärdering och analys 

I AcadeMedias elevenkät VT22 svarar 93% av våra elever att de känner sig trygga på skolan (7–10). 
85% av eleverna svarar 7–10 på påståendet ”Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra 
på ett bra sätt”.   
 

 

 
 



 
 
 

En högre andel av skolans pojkar anger att de känner sig trygga på skolan, 95% jämfört med 86% av 
flickorna VT22. Även en högre andel av pojkarna anger att de tycker att eleverna behandlar varandra 
på ett bra sätt, 89% jämfört med 75%.  
 
I likabehandlings- och värdegrundskartläggningen HT21 svarade 97% av de svarande eleverna att de 
upplever sig trygga på skolan. 98% av eleverna svarade att de vet upplever att personalen behandlar 
dem på ett bra sätt och 93% upplever förtroende för att personal tar tag i situationer där någon 
upplever sig illa behandlad.  
 
I elevenkäten VT22 svarar 90% av de svarande eleverna att de upplever att individers olikheter 
accepteras. Detta är också något som våra elever gärna lyfter när det pratar om vår skola i olika 
sammanhang.  
 

 
 
Utifrån bland annat ovanstående resultat är vår bedömning att vi lyckas väl med vårt demokrati- och 
värdegrundsuppdrag. Även i utvecklingssamtal och hälsosamtal lyfter elever att de känner sig trygga 
på skolan och många uttrycker att det är accepterat att vara precis som man vill på skolan.  
 
En framgångsfaktor vi ser är det systematiska i arbetet kring likabehandling- och värdegrund samt 
tydliga ramar kring hur vi agerar när skolans personal får information kring att någon elev upplevt sig 
blivit illa behandlad. Dessa ramar skapar en trygghet och en tydlighet kring värdegrundsuppdraget 
både för personal och elever.  
 
En annan aspekt som lyfts som en framgångsfaktor i vårt arbete med värdegrundsfrågor, men även i 
demokratifrågor, är den närhet som eleverna upplever från personals sida. Det vill säga, eleverna 
upplever att personal finns i samma utrymmen som dem. Det finns inga särskilda platser (förutom 
lärares kontor) där elever inte har tillgång. Inte heller upplevs det som att det finns särskilda platser 
på skolan där lärare inte är synliga och tillgängliga.  
 
Elevkåren har under de senaste åren blivit etablerad på skolan. Kåren engagerar sig i gemensamma 
aktiviteter och frågor för skolans elever. Både personal och elevkåren själva gör bedömningen att de 
lyckas väl med sitt arbete. Dock har elevkåren en utmaning i att engagera nya elever in i styrelsen, 
något som kåren och skolan ska arbeta med framöver.  



 
 
 

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vår slutsats är att vi lyckas väl med vårt demokrati- och värdegrundsuppdrag på skolan. Vi ska under 
nästkommande läsår hålla kvar i de rutiner vi har kring skolans likabehandlings- och 
värdegrundsarbete samt anmälningar vid kränkning, trakasserier, diskriminering då dessa utgör en 
trygg ram kring arbetet.  
 
Under kommande läsår ska vi utveckla elevkårens arbete genom att försöka engagera fler elever till 
kårens styrelse, framför allt för att få en bra representation av skolans elever till elevkåren. En bra 
representation är viktigt för att elevkårens arbete ska kännas angeläget för många av skolans elever.    
 
Efter pandemin har det blivit extra viktigt att värna om att elever och personal träffas i 
gemensamma utrymmen; att vår personal är synlig. Tidigare har all personal haft kontor i vår 
huvudbyggnad (A-huset) men till läsåret 2022/2023 har vi även kontorsplatser i den byggnad som 
kallas Fakiren, detta för att öka närvaron av personal där.    
 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

Elevhälsan består av biträdande rektor, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, 
elevstödjare. Skolläkare och skolpsykolog finns vid behov. Elevhälsan har möte en gång varannan 
vecka där både åtgärdande och hälsofrämjande och förebyggande aspekter avhandlas. Till detta 
finns även en mötestid en gång varje vecka som elevhälsan, förstelärarna och lärarna förfogar över 
tillsammans. Denna tid används till att arbeta med/diskutera frågor kring undervisning, extra 
anpassningar, genomföra pedagogiska utredningar men även till att arbeta mer med större 
övergripande frågor i linje med främjande och förebyggande arbete, såsom främja närvaro. De första 
två veckorna av läsåret, under studiedagar och den sista veckan av läsåret arbetar lärarna och 
elevhälsan tillsammans med att utvärdera skolans resultat och tar gemensamt beslut om skolans 
utvecklingsområden.  
 
Elevhälsans funktioner ingår i skolans utvecklingsgrupper. Under läsåret 2021/2022 har studie- och 
yrkesvägledare deltagit i programutvecklingsgruppen, våra studiestödjare i gruppen 
kognitionsforskning i undervisningen och kurator och skolsköterska i en forskningscirkel som tog sin 
utgångspunkt i hälsa och välmående. I dessa grupper arbetar de tillsammans med förstelärare och 
lärare. 
 
När lärarna gör bedömningen att en elev riskerar att inte nå målen anmäler de detta till rektor. 
Rektor lämnar därefter anmälan till biträdande rektor som skyndsamt genomför en pedagogisk 
utredning tillsammans med elev, vårdnadshavare, lärare, andra professioner inom elevhälsan samt 
ibland även med externa aktörer (såsom BUP). Lärarnas anmälningsskyldighet kompletteras också 
med prognossättning en gång per termin där rektor kan säkerställa huruvida lärarna anmält elever 
med risk att inte nå målen.  
 



 
 
 

På skolan har vi skapat en särskild studiemiljö för de elever som är i behov av att studera i en lugn 
och avskalad miljö. Ett av skolans klassrum är inrett med få platser, försedda med skärmar samt med 
få störande moment. I klassrummet arbetar skolans elevstödjare. Elevstödjarna arbetar i nära 
samarbete med lärarna och de gör tillsammans bedömningar när en elev behöver studera i detta 
klassrum eller när elev kan gynnas av stöd från elevstödjarna i det ordinarie klassrummet.  
 
Skolsköterskan erbjuder samtliga ettor ett hälsosamtal. I detta samtal lyfter skolsköterskan olika 
hälsoaspekter tillsammans med eleverna. Då alla våra ettor tar emot erbjudandet och kommer på 
detta samtal ger resultaten av dessa samtal oss ett bra kunskapsmaterial att arbeta vidare med, som 
rör elevernas vanor.  
 
Studie- och yrkesvägledare erbjuder samtliga treor samtal där olika möjligheter efter studenten 
diskuteras. Detta samtal har dels ett motivationshöjande syfte, dels syftet att se över elevernas 
studiesituation och möjligheter till en examen. För de elever som riskerar att inte nå examen lägger 
studie- och yrkesvägledare upp en plan och följer upp den tillsammans med eleven kontinuerligt 
under läsåret. Studie- och yrkesvägledare lägger också upp en plan för de elever som går ett fjärde år 
på skolan, och följer dem fram till examen.  
 
I skolans närvarofrämjande arbete ingår systematisk översyn över elevers ogiltiga samt höga giltiga 
frånvaro. Administratör tillsammans med studie- och yrkesvägledare går igenom elevers frånvaro 
varannan vecka. De reagerar då utifrån de närvarorutiner som skolan har tagit fram, där vi bland 
annat har definierat vad hög frånvaro innebär och vad som händer vid olika frånvarotillfällen. Vid 
hög frånvaro utreds elevens frånvaro i syfte att hjälpa eleven tillbaka till skolan.  

 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Den sammantagna bedömningen är att elevhälsoarbetet på skolan fungerar väl. Särskilt lyckosamt 
detta läsår har varit att elevhälsans funktioner ingått i utvecklingsgrupperna tillsammans med 
förstelärare och lärare. Genom dessa grupper får det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet 
en naturlig och självklar plats i elevhälsans och lärarnas praktik. Frågor som utgår från både lärares 
och elevhälsans olika ingångar till skolans uppdrag blir lyfta, och genom dessa grupper blir frågorna 
gemensamma. När elevhälsans funktioner finns med i detta sammanhang blir det tydligt för all 
personal att även elevhälsans syfte är att arbeta för att elevernas måluppfyllelse och inte ett separat 
elevhälsouppdrag.    
 
Det närvarofrämjande arbetet fungerar väl. Rutiner för arbetet finns, vilka vi följer. Under läsåret har 
vi diskuterat rutinerna och finjusterat vissa punkter, till exempel när skolsköterskan tar kontakt med 
elev med hög frånvaro (både giltig som ogiltig). Under detta läsår har vi diskuterat hur vi ska hantera 
elever med hög giltig frånvaro och med svårigheter att komma tillbaka till skolan. Vi upplever inte att 
elever med svårigheter att komma till skolan har blivit fler efter pandemin, däremot är det svårare 
att få dem som är hemma att komma till skolan. Dessa elever efterfrågar fjärr- och 
distansundervisning i högre grad än tidigare. Under läsåret 2022/2023 kommer vi arbeta med 
skolans förhållningssätt och kommunikation mot dessa elever för att alla funktioner på skolan ska 
kommunicera enhetligt.  
 



 
 
 

Rutinerna för anmälan till rektor när elev riskerar att inte nå målen fungerade inte i den utsträckning 
vi önskar. Den brist vi ser är att lärare inte har gjort denna anmälan för elever som sedan fått F i 
kurser. Förklaringen vi ser till detta är elevhälsopersonal är väldigt proaktiva och förekommer lärarna 
i deras eventuella oro kring elever. I detta såg lärarna inget behov av att göra anmälan till rektor. 
Under läsåret 2021/2022 kommer vi börja arbeta med EWS med tillhörande möten. Tanken är att 
lärare genom detta gemensamt ska göra bedömningar när de ska göra anmälan till rektor.  
 
I de fall lärare har anmält till rektor att elev riskerar att inte nå målen har biträdande rektor och/eller 
elevstödjare genomfört pedagogiska utredningar, upprättat åtgärdsprogram i de fall där rektor tagit 
beslut om att ett sådant ska upprättas. Åtgärdsprogrammen har sedan följt upp och utvärderats. 
Elevstödjare har arbetat med särskilt stöd mot enskilda elever, vilket har fungerat mycket väl läsåret 
2021/2022. Även kurator och skolsköterska har arbetat en del mot enskilda elever, ett arbete som 
också fungerat väl.  
 
Under läsåret 2021/2022 har en av våra förstelärare arbetat med kognitionsforskning i 
undervisningen. Detta är en fortsättning från att föregående läsår ha arbetat med 
specialpedagogiska skolmyndighetens kurs om språkstörning. Detta utvecklingsarbete fungerar väl 
och ger uppslag till lösningar på många av de utmaningar som lärarna möter i undervisningen. Detta 
arbete kommer fortsätta under kommande år och då vara ett av skolans prioriterade 
utvecklingsområden. Försteläraren kommer höstterminen 2022 inleda studier till speciallärare.  
 
Studie- och yrkesvägledares vägledande samtal med treor har under året fungerat väl. En lärdom 
från pandemin var att just de samtal som studie- och yrkesvägledare erbjöd årskurs tre fungerade 
väl digitalt, därmed har dessa samtal erbjudits både digitalt och analogt. Studie- och yrkesvägledare 
har också arbetat med de treor som riskerar att inte nå examen. Här har studie- och yrkesvägledare 
arbetat med planer för eleverna för att öka deras möjligheter att nå examen, med tydliggörande vad 
det innebär att inte få examen samt med kontakt med ansvariga för KAA (Kommunernas 
aktivitetsansvar). För de elever som har diagnoser och har möjlighet att få stöd från 
arbetsförmedlingen efter gymnasiet har studie- och yrkesvägledare erbjudit möten på skolan med 
arbetsförmedlingens samordnare.  
 
Skolsköterskans hälsosamtal har fungerat väl och alla elever i årskurs ett erbjöds ett hälsosamtal sitt 
första skolår hos oss. Skolsköterska återkopplar information till elevhälsan, lärare och skolledning. 
Det kan gälla information som enskild elever önskar ska nå fler på skolan, men framför allt tendenser 
i elevers svar.  
 
Under läsåret 2021/2022 har kurator och skolsköterska arbetat med tre rubriker som grund för 
inspirationsdagar, ett för varje årskurs, som en del i arbetet med att stärka elevers förmåga att göra 
medvetna och självständiga val. Projektet i årskurs 1 utgår från Psykisk hälsa, för årskurs 2 Sexualitet, 
samtycke och relationer och för årskurs 3 Förberedd för framtiden. Dessa projekt sattes i gång det 
här läsåret och hölls till stor del av elevhälsan. Successivt kommer dessa projekt i allt högre grad utgå 
från kurser och lärares arbete med eleverna, dock i fortsatt samarbete med elevhälsans funktioner. 
Skolsköterskans och kuratorns arbete med klasserna har uppskattats mycket, både av elever och 
lärare.  



 
 
 

 
Slutsatser  

Vårt arbete med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är något vi ska värna 
om. En stor del i att många av våra elever når examen är den ledning och stimulans och de extra 
anpassningar som våra lärare ger samt det särskilda stöd som vår elevstödjare ger. Genom att ett en 
av våra förstelärare kommer fortsätta hålla i fokusområdet kognitionsforskning i klassrummet 
kommer arbetet utvecklas och förfinas, även genom att samma förstelärare börjar studera till 
speciallärare.  
 
Under läsåret 2022/2023 ska vi arbeta in EWS där gemensam översikt över elevers studiesituation 
och diskussioner om detsamma ska underlätta för lärarna att få in rutinen att anmäla till rektor när 
en elev riskerar att inte nå målen. Även om arbetet med att faktiskt ge eleverna det stöd de behöver 
för att klara sina studier fungerar väl idag ser vi vinster i att denna rutin fungerar. Framför allt ser vi 
att det är viktigt att lärarna får stöd i de extra anpassningar de gör och hjälp när många elever har 
behov i klassrummet.   
 
Vi ska hålla kvar i att elevhälsans funktioner är en del av skolans utvecklingsgrupper. Här ges bra 
förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet, där lärare och funktioner inom elevhälsan 
tillsammans analyserar de behov som finns på skolan och gemensamt arbetar fram 
utvecklingsområden.  
 
Under läsåret 2022/2023 ska vi fortsätta med de rubriker som kurator och skolsköterska börjat 
arbeta med, det vill säga Psykisk hälsa; Sexualitet, samtycke och relationer och Förberedelse för 
framtiden. Särskilt fokus ska vi ha på Sexualitet, samtycke och relationer i och med de nya 
läroplansskrivelserna.   
 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
Vår bedömning är att vi har en väl fungerande undervisning på skolan, som i hög grad är anpassad 
efter våra elevers behov och leder till att en hög andel av eleverna når kunskapsmålen. Även 
demokrati- och värdegrundsarbetet, samt elevhälsans arbete leder i det stora hela till 
tillfredsställande resultat.  
 
Vi kommer under det kommande läsåret att utveckla undervisningen på skolan i tre projekt: 
 
Projekt 1 
Under det gångna läsåret har vi i en forskningscirkel, bestående av ämneslärare och elevstödjare, 
läst boken Rosenshine`s principles in action (2019) som behandlar inlärning utifrån kognitionsteorier 
och metodiken direkta instruktioner. Vi har diskuterat bokens innehåll utifrån våra specifika uppdrag 
och elevgrupp samt testat metoder därifrån. Vi har kompletterat våra diskussioner med program 
från podden Mycket hjärna (2019-) som handlar om hur kognitionsforskning kan användas i 
undervisningen. I våra samtal har vi bland annat kommit fram till att vi tidigt behöver arbeta aktivt 
med just inlärning då många av våra elever har dåligt arbetsminne och bristande förkunskaper i våra 
olika ämnen.  
 
Inför nästa läsår vill vi fortsätta att fördjupa oss i direct instructions som metod för inlärning särskilt 
eftersom den visat sig extra lämplig för just vår elevgrupp med många inom npf-spektrumet. Målet 
med utvecklingsområdet är ett ökat samarbete kring elevernas inlärning utifrån gemensamma 
metoder. En önskad effekt av detta är förbättrade studieresultat.  
 
För att uppnå detta vill vi i det fortsatta arbetet med vår forskningscirkel utveckla samarbetet mellan 
lärare som undervisar en specifik klass. Lärarna arbetar med direct instructions som fokusområde 
och vi gör planeringen för läsåret gemensamt. För att blicka framåt kommer vi också att se över 
innehållet i våra nya kursplaner i relation till vårt arbete. 
 
Ett antal böcker kommer att vara vår vetenskapliga utgångspunkt:  
 

- Lucy Crehan; Cleverlands (2018) - en framgångsfaktor enligt Crehan är just lärarsamarbete.  
- Oliver Lovell; Cognitive Load Theory in action (2020) 
- Tom Sherrington; Rosenshine`s principles in action (2019) samt Teaching Walkthrus (2020) 

 
Projekt 2: 
För kommande läsår vill vi (1) fortsätta programutvecklingsarbetet gällande musikproduktion och (2) 
återinföra det pedagogisk-visionära samtalet som vi menar fått stå tillbaka för mer akuta behov 
under pandemin. Båda dessa fokusområden är framåtskridande och rimligtvis väsentliga för skolor 
med kreativa inriktningar. Vi har, genom kollegial diskussion fått uppfattningen om att det finns ett 
uppdämt behov av att diskutera pedagogik, didaktik, kursplanering m.m. i ett långsiktigt perspektiv. 
Även kommande betygsreformer, och de mindre justeringar som gäller från nästa läsår, kommer att 
beröras i arbetet. 
 



 
 
 

Projekt 3:  
Sedan tidigare läsår har LBS Lund deltagit i en pilotstudie över forskningscirklar och detta år har 
skolutveckling genom forskningscirkel varit en större skolutvecklingssatsning där flera LBS-skolor 
deltar i regelbundna träffar. Vid sidan av denna forskningscirkel har vi på vår enhet i Lund förra året 
påbörjat en lokal forskningscirkel.  
 
Grundtanken med forskningscirkeln är att gemensamma dilemman i undervisningen och 
organisationen behandlas gemensamt i forskningscirkeln. Alla deltagare kommer förberedda till 
cirkeln för att såväl bidra som att lyssna. Efter en rad träffar där vi utgått från resultatrapporten på 
LBS Lund har vi landat i att titta på en hälsosam skola. En frågeställning vi diskuterat är; “vad det är 
som behövs för välmående och hur det kan spegla lust att lära och resultat?” Detta ledde oss också 
in på spåret motivation som är ett stort begrepp som både innefattar hjärnans plasticitet, att känna 
mening och få återkoppling. Vi har under vårterminen tittat på forskningen kring begreppen “health 
literacy” och “wellbeing” och slutligen format en bokcirkel där vi läst Uppskattningens kraft av Ulrika 
Bergmark och Catrine Kostenius.  
 
Målet är att fortsätta implementera forskningscirkel som metod lokalt för att sprida kunskap och 
skapa samsyn. Till nästa läsår planerar vi också att titta på en eller några elevgrupper och göra 
aktioner i dessa med den kunskap vi har erhållit. Aktionsforskning innebär att vi utgår från den egna 
undervisningen, kopplar relevant forskning, gör förändringar och utvärderar tillsammans.  
Skollagen tar upp att verksamheten ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket 
detta arbete ämnar förstärka. På sikt berör detta läroplansmålen 2.5 Betyg och bedömning, men 
även till läroplansmål 2.1 Kunskaper, där lärarens roll i arbetet mot att elever utvecklas ska samverka 
med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen. Därtill kan läroplansmål 2.3, Elevernas 
ansvar och inflytande, som uttrycker att skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina 
studier och sin arbetsmiljö gynnas i detta arbete. 
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