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1. Ledare – rektor har ordet 

 
Det är med ödmjukhet som jag tittar tillbaka på läsåret 2021/22. Efter pandemin hade vi ärvt 
utmaningar med kvalitetsarbetet. Många elever som gick i ÅK 2 och 3, hade inte gått i gymnasiet på 
normalt vis utan försökt att anpassa sig till fjärrundervisningsstudier. Som det gick att utläsa av 
resultaten under föregående läsår kunde man se att andelen elever som inte hade klarat sina kurser 
hade ökat. Vi organiserade individuell handledning och en stor del av vår arbetskapacitet handlade 
om att våra elever i ÅK 3 skulle klara sin examen samt att arbeta med närvaron på skolan som blev 
dramatiskt försämrad efter pandemin. 

 
Under läsåret 21/22 har kollegiet på LBS Stockholm södra arbetat hårdare än någonsin för att dels 
komma tillrätta med nya utmaningar. Dessutom har vi förberett för en flytt av skolan till nya lokaler.  
 
Vi har sett generella försämringar av våra annars höga resultat och inlett nya arbetssätt och nya 
metoder för att komma till rätta med dessa. Jag som rektor hoppas att du som läsare av denna 
kvalitetsrapport får god kunskap och våra kvaliteter och ges en möjlighet att följa skolans arbete. 

 
Petter Gjöres, rektor  
LBS Stockholm södra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Stockholm södra är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit utbildning sedan 
1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi en del av 
AcadeMedia. 
 
LBS Stockholm södra är, tillsammans med 17 andra skolor, en del 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 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  

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

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

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

 

 

 



 
 
 

Om LBS Stockholm södra  
 

Elever 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Bild och form 50 42 46 

Estetiska programmet Estetik och media 13 13 8 

Teknikprogrammet Design och 
produktutveckling 

62 29 32 

Teknikprogrammet Informations- och 
medieteknik 

33 29 29 

 
Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) elever med 
eftergymnasialt 
utbildade föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2019/2020 29 71 67 22 

2020/2021 31 69 67 24 

2021/2022 30* 70* 68* 24* 

             * Statistik från den oktober 2021, hämtat från Skolverket 22-09-20 
 

Personal 

Skolan har 27 (23,2 heltidstjänster) lärare. Av dessa var 74,5% behöriga enligt Skolverkets 
statistik HT2021 om man räknar på heltidstjänster. Av de som inte var behöriga har sex stycken 
pågående lärarutbildningar.  

Rektor har en lärarexamen samt innehar lärarlegitimation samt genomfört statliga 
rektorsprogrammet. Specialpedagog har flera års studier inom specialpedagogik och lång 
erfarenhet inom yrket. Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och erfarenhet inom yrket. 
Kurator är utbildad Socionom och SYV har en Studie- och Yrkesvägledarexamen. Skolan har 
också en vaktmästare anställd på deltid. Av skolans personalstyrka är cirka 50% kvinnor och 50% 
män.  

 



 
 
 

Lokaler  

På plan ett finns skolans entré som kräver elevbricka för att kunna passera. Där finns även en 
reception som delvis är bemannad av en administratör. Här finns också skolans idrottssal som 
fungerar väl för flera typer av idrottsaktiviteter och den har även två omklädningsrum.  

På plan två finns ett antal klassrum samt ytor för elevernas rastaktiviteter. Dessa innefattar 
soffor, bänkar samt olika spel som eleverna kan sysselsätta sig med. På plan 2 finns skolans 
bildsal med den utrustning som krävs för kvalitativ bildundervisning samt en laborationssal med 
dragskåp och nödvändig säkerhetsutrustning. Längst bort i den första korridoren finns rektors 
kontor och närmast ingången till planet finner man personalrummet för skolans estetarbetslag 
vilket skapar en god tillgänglighet för eleverna när de behöver komma i kontakt med skolans 
personal. På plan 3 finns matsal med elevcafé́, bibliotek, fotostudio med nödvändig utrustning 
samt biträdande rektors kontor.  

På plan 4 finns elevhälsans olika kontor samt personalrum för teknikarbetslaget. Skolan har även 
hiss samt en mobil ramp vid entrétrappan. Allt ovan nämnt ryms alltså inom samma byggnad.  

Eleverna på LBS Stockholm får alla låna en egen bärbar dator som innehåller alla de 
programvaror som utbildningen kräver. I många ämnen har också lärare köpt in kurslitteratur 
eller e-böcker. Det finns också mediautrustning, ritplattor, 3d-pennor, 3d-skrivare, projektorer 
m.m. Datorerna används dagligen och skolan har under läsåret använt sig av läroplattformerna 
Schoolsoft och Google Classroom, där lärarna lägger upp material, ger feedback, och elever 
lämnar in arbeten, hämtar information mm. På LBS Stockholm Södra används datorerna och den 
övriga tekniska utrustningen så att eleven lättare tillägnar sig det centrala innehållet och når 
utbildningsmålen.  

Skolans bibliotek delas med DBGY. Arbetet har i huvudsak letts av de båda skolornas biträdande 
rektorer. Dessa har byggt upp biblioteket i samråd med elever och lärare. Här finns ett brett 
utbud av skönlitteratur samt facklitteratur. För att eleverna ska använda biblioteket har flera 
saker gjorts. Skyltning och bemanning av biblioteket samt att eleverna har möjlighet att under 
lektion låna böcker med hjälp av undervisande lärare gör biblioteket tillgängligt. Lärarna har 
också fått lämna in önskemål om litteratur de vill beställa till biblioteket för att i större 
utsträckning kunna använda det i sin undervisning. I princip all önskad litteratur har beställts. 
Lärarna har även fått beskriva hur de använder biblioteket i sin undervisning med exempel på 
projekt från kurser samt vilka titlar från biblioteket de då kan tänkas använda. 

 
Organisation och arbetsformer   

På LBS Stockholm södra består organisationen av en ledningsgrupp bestående av rektor, bitr. 
rektor samt två teamledare. Teamledarna leder team som avhandlar varje klass varannan vecka 
som består av klasslärare till varje klass. Dessa team, även kallade undervisningsteam, arbetar 
efter ett årshjul med olika uppdrag baserat på var någonstans i kvalitetsårshjulet vi befinner oss. 
I undervisningsteamen använder vi enkäter, examinationer och upplevelser i klassrummen som 
underlag för att anpassa undervisning och pedagogiska arbetsformer efter de enskilda klasserna 



 
 
 

och elevernas behov. Inom ramen för undervisningsteamen deltar även elevrepresentanter som 
får uttala sig om hur de upplever undervisningen.  

Utifrån arbetet i undervisningsteamen arbete med klasserna uppmärksammar vi elever som 
behöver extra stöd och stimulans för att nå målen. Teamledarna ansvarar för kommunikationen 
med elevhälsan. Varje vecka träffas teamledare, speciallärare, elevassistenter och skolledning 
för att utvärdera att eleverna utvecklas mot målen. Under dessa möten hanteras lärares oro 
kring elever som riskerar att inte utvecklas mot målen samt, diskuterar lämpliga extra 
anpassningar eller initierar utredningar om särskilt stöd. Ledningen ansvarar för att utredningar 
om särskilt stöd  

Inom EHT finns skolsköterska, specialpedagog, kurator biträdande rektor och rektor. LBS har 
även studie- och yrkesvägledare, administratör, vaktmästare och elevvärd. 

 
  



 
 
 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

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

 
Vår kvalitetsdefinition: 

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

 

 
 

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

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

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

 
Våra framgångsfaktorer: 

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

 
Proaktiv uppföljning 

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

 
Kollegial samverkan 

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

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

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

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

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

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

 



 
 
 

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

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete  

På LBS Stockholm södra har vi ett systematiskt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt följer upp 
resultat och signal från olika utvärderingspunkter i vår verksamhet. Efter varje större 
utvärdering gör vi en analys kollegialt samt i klasserna tillsammans med eleverna. Detta sker 
efter elevenkäten, lovenkäten samt lärarnas undervisningsutvärdering.  

På LBS Stockholm södra gör vi även två resultatprognoser som vi gör en kollegial analys av 
vid varje tillfälle för att aktivt kunna resursfördela stöd och stimulans.  

Alla mätningar vi gör på LBS Stockholm södra bryts ner i till undervisningsteamen där lärarna 
som undervisar varje klass bryter ned resultaten och omsätter den inom ramen för 
undervisningen. I undervisningsteamen följs även ett årshjul som delar in arbetsåret i fyra 
perioder. Under hösten kartlägger vi klasserna styrkor och behov som vi sedan presenterar 
för klasserna. Detta för att sedan kunna göra en planering i samråd med eleverna om hur de 
önskar att undervisningen ska utformas. Därefter undervisar vi efter denna gemensamma 
bild fram till resultat av elevenkäten och vårterminens utvecklingssamtal. Då går vi igenom 
kartläggningen med klasserna igen och gör eventuella justeringar i undervisningen för att 
säkerställa att eleverna har undervisat utifrån sina behov och förutsättningar.  

Elevrepresentanter från klasserna är inbjudna till undervisningsteamen fyra gånger per läsår 
för att eleverna ska inkluderas i processen i det systematiska kvalitetsarbetet. Två gånger per 
läsår delar personalen erfarenheter och utvärderar arbetet i undervisningsteamen.  



 
 
 

 
 

  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Under läsåret 21/22 insåg vi att coronapandemin hade satt tydliga spår i vår verksamhet. 
Därför var de punkter som skulle utveckla vår verksamhet under läsåret 21/22 starkt 
fokuserade på att komma tillrätta med resterna från pandemin. Därför beslutade vi att 
fokusera på; varierad undervisning, stöd och stimulans i klassrummet, skillnaderna i resultat 
mellan kön, individuell handledning för ÅK3. 
 
Fokus på varierad undervisning 
De aktiviteter vi hade planerat för att förbättra upplevelsen av undervisningen och erbjuda 
eleverna en större pedagogisk variation dels inom ramen för hur undervisningen genomförs 
samt i hur vi utvärderar och examinerar elever.   
 
Utifrån de utvärderingar som vi har gjort har vi kunnat se att eleverna i för stor utsträckning 
är missnöjda med upplevelsen av undervisningen. En stor del av förklaringen till detta har 
handlat om att lokalerna inte varit anpassade till att kunna variera undervisningen på 
önskvärt vis.  
 
Stöd och stimulans i klassrummet 
Under läsåret har alla lärare deltagit i specialpedagogiska lyftet som har arrangerats av 
skolverket. Denna insats har uppfattats som lärorik och tillämplig i vår verksamhet. Insatser 
pågick hela läsåret och alla lärare med en tjänstgöringsgrad över 60% deltog i satsningen. 
Resultatet av satsningen var en ökad medvetenhet om varierade arbetsmetoder och 
undervisningssätt. 
 
Individuell handledning åk 3 
I och med att eleverna i årskurs 3 läsåret 21/22 hade med sig utmaningar till följd av Covid-
19-pandemin valde vi att tidigarelägga arbetet med examenscoacher för elever i årskurs 3. Vi 
gjorde ett urval av de som i början av höstterminen hade störst behov av individuell 
handledning för att nå examen och verkställde detta arbete redan innan höstlovet. Detta var 
av avgörande betydelse för att ge de berörda eleverna en möjlighet att nå examen.  
 
Skillnaderna i resultat mellan kön 
Under läsåret 20/21 hade vi fler insatser för att komma åt skillnaden i resultat mellan könen. 
Vi arbetade för att skapa en förbättrad medvetenhet i personalgruppen i skillnaden mellan 
kön och resultat. På APT redovisade vi resultaten för personalen samt lät personalen inom 
ramen för specialpedagogiska lyftet utforska våra elevers olika behov. Vi tog fram en samlad 
analys i vårt plandokument för likabehandling- och värdegrundsarbete. Slutsatsen är att 
killar är sämre på att fråga om hjälp av vänner och lärare samt visar inte heller själva upp om 
de anser att något är svårt eller inte. Vi ser att lärare i större utsträckning måste arbeta med 
formativ bedömning för att snabbt kunna analysera hur eleverna i klassrummet tar emot 
undervisningen oavsett kön och därmed snabbt justera undervisningen så att 
undervisningen passar alla elever. 



 
 
 

 

Andra insatser 

Nya lokaler 
Under läsåret har en stor del av vårt arbete också handlat om att förbereda vår skola för att 
byta lokaler. Skolan flyttar in i lokaler som är ändamålsenliga i bemärkelsen att både lärare, 
elever och vi rektorer har haft inflytande i utformningen av lokalerna. I skrivande stund har 
vi precis flyttat in och ser med stor tillförsikt på de möjligheter som dessa nya lokaler skapar 
för våra utbildningar. 
 
Internationalisering 
LBS Stockholm södra har under läsåret 21/22 ansökt och blivit godkända att bilda 
konsortium med Erasmus+. Det betyder att vi har lagt en mycket god grund för ökat 
internationaliseringsarbete. Under läsåret 20/21 lades grunden för samarbete mellan lärare 
från Tyskland och Italien. Projektet kommer att studera hur skolan kan underlätta för 
nyanlända att integreras i samhället. 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 

 
● Andel med examen 

 

 
 

På LBS Stockholm södra kan vi se att vi under föregående läsår gjorde ett sämre resultat än läsåret 
2020/21. På totalen har vår examensgrad sjunkit med 5 procentenheter. Den marginella skillnaden 
mellan pojkar och flickor på totalen kvarstår med en differens på 2 procentenheter. Skillnaden 
mellan kön framträder dock tydligare i jämförelsen inom programmen. I diagrammet nedan går det 
att utläsa att flickor på estetiska programmet har lyckats hela 10% bättre än pojkar medan det 
omvända gäller på teknikprogrammet, där pojkar lyckas 17% bättre än flickor.  
 

 
 



 
 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 

Försämringen i andelen elever som tar examen tycker sig dock inte avspeglas i lika stor utsträckning i 
elevernas meritvärde där vi tappar 0,3 i genomsnitt på det genomsnittliga meritvärdet och denna 
försämring slår även jämnt mellan könen på skolorna, vilket avspeglas i diagrammet ovan. I 
diagrammet nedan kan vi utläsa att det finns en generell påtaglig försämring på det estetiska 
programmet 8% samt ett bibehållet meritvärde på det tekniska programmet. På båda våra 
utbildningar har flickor högre betyg än pojkar vilket på det estetiska programmet har ett mindre 
utfall (0,9 GBP) mot det tekniska programmet där skillnaden är hela 3 i GBP. Flickor på 
teknikprogrammet har nått ett högre GBP än pojkar. Här ska man dock ha med sig att flickorna på 
teknikprogrammet endast är ett fåtal i absoluta tal.  
 

 
 



 
 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
 

  
 

 
 

 
Diagrammet ovan illustrerar betygsfördelningen över skolan. Längst upp till höger kan man se att 
den totala betygsfördelningen mellan elever. Den tydligaste effekten på totalen är att färre elever 
har fått betyget A medan fler har fått betyget F. Effekten är 2% på båda betygen. Skillnaden mellan 
programmen är dock påtaglig och 50% fler elever på estetiska programmet jämfört med 
teknikprogrammet. Där den mindre omfattningen F resulterar i en högre andel som får betyget E än 
på det estetiska programmet. Ytterligare iakttagelser är att flickor på teknikprogrammet har en 
påtagligt större tendens att få betyget A än pojkar. Detta fenomen består i jämförelse mot 
föregående år, vilket förklaras av att flickor får betyget E i större utsträckning i år gentemot 



 
 
 

föregående år. På det estetiska programmet är skillnaden mellan könen inte lika utpräglad. Flickor 
för betyget A i större grad än pojkar medan pojkar får betyget E i större omfattning.  

 
Matematik 

 
 

 
 

När vi ser till betygsfördelningen mellan ämnen så är skillnaden mellan föregående läsår små, med 
ett stort undantag vilket är den högre andelen F i MATMAT01c och i MATMAT03c. Diagrammet är 
missvisande i när det kommer till MATMAT03b och MATMAT01a då det endast är enstaka elever 
som läser dessa kurser.  
 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är dock påtaglig och i alla kurser kan vi se att flickor för betyget F 
i första året på skolan i matematik. Men när teknikeleverna läser MATMAT03c i år två tenderar 
pojkar ha det svårare att klara kursen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Svenska och svenska som andraspråk 

 
 

 
 

I diagrammet går det att utläsa att ingen elev som läser svenska som andraspråk 1 har fått betyget F 
vilket är en förbättring med 12%. Vi kan också se en klar förbättring av betygen i svenska 2. Vi kan 
dock läsa att den stora skillnaden mellan flickor och pojkar har blivit mindre accentuerad under 
föregående läsår i jämförelse med tidigare. Under läsåret 20/21 var det en stor andel flickor som fick 
betyget F i svenska 2. Det är glädjande att samma elever nu 21/22 har en högre måluppfyllelse. Det 
kvarstår dock en skillnad mellan flickor och pojkar, där flickor i högre utsträckning får F och A. 
 

Engelska 

 
 



 
 
 

 
 
I diagrammen ser vi att våra elever dessvärre haft svårare att klara engelska än under föregående år. 
Under läsåret 20/21 klarade nästan samtliga elever ENGENG05. När samma elever läser ENGENG06 
under läsåret 21/22 kan vi se en klar försämring. En större andel elever som läser ENGENG05 under 
läsåret 21/22 har svårare att klara betyget E. Samtidigt går det att utläsa att elever som läser 
ENGENG06 under läsåret 21/22 har i mindre omfattning fått betyget F men har heller inte nått 
betyget A i lika stor omfattning. Den stora förbättringen i ENGENG06 förklaras främst med att det är 
flickor som i större klarar kurser. Dessutom ökar andelen på betygen A och B för flickor. Ett påtagligt 
resultat i ENGENG05 är att flickor 16% flickor får betyget F medan endast 2% av pojkarna får det 
betyget.   
 
Gymnasiearbete 

 
 

 



 
 
 

Resultatet på gymnasiearbete har under läsåret marginellt försämrats. Det är glädjande att se att 
alla tjejer på teknikprogrammet har genomfört gymnasiearbetet med tillfredsställande resultat. 
Däremot är kan vi se att pojkar har det svårare och framförallt pojkar på estetiska programmet.  
 

 
● Resultat nationella prov 

 
Matematik 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
I diagrammet ovan ser vi hur våra elever presterar på nationella provet. Elevernas resultat i 
MATMAT01b har försämrats medan i MATMAT03c ser vi en tydlig förbättring mellan betygsstegen F 
och E. Vi kan även se att flickor som skrev nationella prov i MATMAT03c har ett bättre resultat än 
under VT 2019. Vi kan även se att flickor i större utsträckning än killar haft svårt att klara av betyget 
E på det nationella provet i MATMAT01b. Vi ser även satt överensstämmelsen mellan nationella 
provet och det satta betyget i matematik 3c har en ökad överensstämmelse än tidigare läsår.  
 
I matematik 1b har överensstämmelsen däremot försämrats. Förklaringen som tillskrivs denna 
avvikelse grundar sig i att de förväntade förkunskaperna från grundskolan släpade efter i och med de 
nya kursplanerna. Läraren i matematik 1b har haft svårt att kompensera för detta. Det går endast att 
utläsa marginella skillnader mellan flickor och pojkar i kursbetygets överensstämmelse mot 
resultatet i det nationella provet. 
 

Engelska 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
I det nationella provet som skrivs i engelska ser vi inte några större skillnader mot VT19. Dessvärre är 
det flickor som representerar alla som fick F på kurser. I överensstämmelsen mot det nationella 
provet kan vi dock se elever i högre utsträckning under föregående läsår fick ett högre kursbetyg än 
resultatet på det nationella provet. Denna avvikelse är tydligare bland flickor än pojkar. 

 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
I svenska och svenska som andraspråk kan vi se tydlig förbättring i både proven. Vi kan dock se att 
andelen flickor som inte klarar SVASVA03 har ökat markant dock var det endast två flickor som 
gjorde det nationella provet i SVASVA03. I jämförelse med det nationella provet i 
SVESVE03/SVASVA03 kan vi se att överensstämmelsen med kursbetyget har ökat med jämförelse 
mot vårterminen 2019.  

 
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån resultatet i årets elevenkät vill vi särskilt lyfta fram två resultat: 
 

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

 

 
 



 
 
 

 
 

Dessvärre ser vi i år att det är fler som känner sig otrygga i skolan. Här brukar LBS Stockholm södra i 
normala fall ha höga resultat när det kommer till elevernas trygghet. På LBS Stockholm södra har vi 
en grupp elever och personal som tillsammans har analyserat siffrorna. De förklaringar som har 
kommit fram är att skolan har upplevts som trång och att erfarenheterna från pandemin fortfarande 
skapar en negativ känsla för stora grupper människor på samma plats.  
 
Eleverna upplever också att de inte behandlar varandra lika bra som tidigare i skolan. De elever som 
har svarat i fördjupade frågor konstaterar att det beror på en ovana att umgås socialt efter 
pandemin samt att skolan behövde starta om delar av vårt förebyggande värdegrundsarbete.  
 
 

  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

På LBS har vi organiserat undervisningen utifrån elevernas behov och potential. För oss är 
samverkan nyckeln till en framgångsrik undervisning. Lärarna arbetar i team kring varje klass för 
att se till att undervisningen organiseras i linje med läroplanens mål och samverkas utifrån varje 
klassammansättnings unika behov. Detta arbetssätt inkluderar elevernas inflytande som 
inkluderas in genom klassråd samt elevrepresentanter som vid deltar på lärarnas mötestid för 
att utvärdera insatser tillsammans med lärarna.  

Eleverna har schemalagd undervisningstid över tre år som summerar till 2250 timmar. Vi har 
valt att differentiera undervisningstiden för att relativt öka utlägget i kurser som vi ser ett behov 
av mer undervisningstid. På vår skola har detta resulterat i ett relativt ökat utlägg i matematik 
och i svenska.  

Bedömning och betygssättning  

Under läsåret har vi genomfört betygskonferenser. Betygskonferenserna har arbetat med 
utifrån två perspektiv dels har lärarna arbetat utifrån ämnesdisciplin för att skapa samsyn och 
likvärdighet i betygsättningen. Det andra perspektivet har handlat om att skapa förutsättningar 
för att göra allsidiga betygssättningar. Lärarna har därför i undervisningsteamen samverkat 
kring bedömningsunderlag för att elevernas kunskaper ska synliggöras utanför 
ämnesdisciplinen.   

Med undantag för resultatet i matematik 1b ser vi en förbättring av överensstämmelsen mellan 
betyg på nationella provet och slutbetyg. För att fortsätta förbättra denna överensstämmelse 
ytterligare kommer LBS Stockholm Södra att satsa på regionala ämnesträffar inom kurser med 
nationella prov för att lärare på olika LBS-skolor ska träffas och diskutera bedömning och 
betygssättning. Dessutom har vi en specifik satsning mot svenska och i synnerhet svenska 3 som 
leds av en förstelärare på huvudmannanivå. Vi kommer även att se över möjligheten att ordna 
huvudmannaövergripande rättade nationella prov för att öka rättssäkerheten och 
likvärdigheten i rättningen av proven. 
 

Utvärdering och analys  

På LBS Stockholm Södra kan vi se en större generell måluppfyllelse i jämförelse mot tidigare år. 
Vi är glada över att 90% av våra elever tog examen. Vi kunde tidigt se konsekvenserna av en 
långvarig fjärrundervisning för våra årskurs 3-elever och att deras tidigare studieresultat samt 
vana att närvara i skolan påverkades av att de var tvungna att studera hemifrån. Under 
höstterminen genomförde vi prognoser som visade att 32% av våra elever riskerade att bli utan 
examen. Som en del i vårt arbetssätt i undervisningsteamen gjordes analysen att vi behövde ta 
fram handlingsplaner för elever som riskerade F eller som hade med sig ett underkänt betyg 
sedan tidigare. När dessa handlingsplaner var genomförda fick varje elev i åk 3 som riskerade 



 
 
 

att inte ta en examen en dedikerad examenscoach som skulle stötta eleverna genom dess 
handlingsplan. Ett av våra fokusområden detta läsår har handlat om stöd och stimulans och 
aktiv resursfördelning. I reflektion med kollegiet tillskrivs examenscoacher och handlingsplaner 
som framgångsfaktorer. Genom detta arbetssätt fick eleverna tydligt beskrivet för dem vad de 
behövde göra för att nå en examen samt den vägledning som behövdes för att nå dit.  

Under tidigare år har vi sett en relativt stor skillnad mellan pojkars och flickors examensgrad. 
Denna skillnad fortsätter även för läsåret 21/22. Examensgrad för pojkar var 89% och för flickor 
91%. Bådas examensgrad sjönk från föregående års 95% för pojkar och 93% för flickor. Vi ser att 
det framförallt är pojkar som har missgynnats av hur Covid-19-pandemin påverkat 
undervisningen och skolgången. Det som är anmärkningsvärt är den stora nedgången för pojkar 
i examensgrad. I hög utsträckning beror den på att undervisningen som bedrevs under Covid-
19-pandemin var baserad på uppgiftsinlämning och digitala genomgångar vilket tydligt inte 
gynnade pojkars inlärningssätt.  

När vi tittar på skillnader mellan våra program kan vi se att examensgraden för elever på 
teknikprogrammet har sjunkit för tredje året i rad. På estetiska programmet sjönk 
examensgraden från 94% till 88%. Vid en närmare analys över de elever som inte har tagit 
examen kan vi se att dessa elever utvecklade problem med närvaron under 
distansundervisningen.  

Läsåret 21/22 sjunker resultaten för LBS Stockholm Södra gällande genomsnittlig betygspoäng 
(GBP). På aggregerad nivå sjunker skolan från 14,9 till 14,6 – men det är framför allt det 
estetiska programmet som tar ett stort kliv bakåt. Där finns det en nedgång från 15,1 till 14,3 på 
ett år. Den troliga orsaken till nedgången är att Covid-19-pandemin medförde ett arbetssätt 
som kortsiktigt gynnade våra elever (med en kraftig uppgång i GBP) men långsiktigt 
missgynnades våra elever i och med att långvarig frånvaro från skolan i form av 
fjärrundervisning ledde till en ovana att närvara i skolan. Det är de elever som haft det svårast 
att tillgodogöra sig undervisningen som dessutom har utvecklat ett frånvarobeteende. De 
insatser som vi satte in för att motverka detta handlade om att snabbt arbeta närvarofrämjande 
– betona vikten av att vara i skolan för att kunna tillgodogöra sig av undervisningen så bra som 
möjligt. Vidare såg vi tidigt att eleverna i årskurs 3 behövde en tidig examenscoach för att 
vägleda dem mot examen. Dessa insatser räckte dock inte för att bibehålla GBP från föregående 
år. 

När man tittar på betygsfördelning på LBS Stockholm södra så är perspektivet på könsfördelning 
en viktig ingång. Vi kan se skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Flickor får i högre 
utsträckning betygen F och A än pojkar som fördelar sig mellan betygsstegen E till C i större 
utsträckning.  

Det är tre kurser under läsåret 21/22 som utmärker sig med en iögonfallande ökning av antalet 
F. Det är matematik 3c och svenska 2. Det är dock en relativ förbättring då elevernas resultat 
från de tidigare kurserna, dvs matematik 1c och 2c samt svenska 2, var sämre än de resultatet 
samma elever erhöll i fortsättningskurserna. Vi ser också att eleverna fortsatt haft det svårt att 



 
 
 

klara matematik 1b. I år verkar en stor del av förklaringen ligga i att elevernas förkunskaper från 
högstadiet inte har anpassats efter de uppdaterade kursplanerna.  

Vi kunde se att lärare hade svårt att hitta tillbaka till en varierad undervisning efter Corona-
pandemin. Detta har framkommit i samtal med eleverna vilket är oroande då en dåligt varierad 
undervisning med skapar dåliga förutsättningar för elever i grupper där man lär sig på olika sätt. 
Lärarna beskriver att de i stor utsträckning har haft svårt att hitta tillbaka till den pedagogik som 
brukades före pandemin. Under läsåret har vi lagt ett mycket stort fokus på denna fråga och 
premierat varierad undervisning. Lärarna har genomfört specialpedagogiska lyftet och haft 
gemensamma projektarbeten. Vi har även arbetat med programinnehåll och samarbeten. Vi har 
dock inte lyckats skörda frukterna av detta arbete ännu. Vi ser med tillförsikt på att börja 
bedriva undervisning och utvecklingsarbete kring undervisningen i våra nya lokaler, vilket bör 
skapa nya möjligheter för såväl lärare som elever. 

När vi startade upp läsåret 21/22 blev vi förvånade över den höga frånvaron på skolan. Vi 
initierade snabbt en omställning i hur vi handlade vårt frånvaroarbete. På LBS Stockholm södra 
har vi traditionellt sett inte behövt ha ett särskilt stort fokus på frånvaron då närvaron har varit 
mycket god. Vi kan tyvärr se att våra insatser inte varit tillräckliga utan att det är samma elever 
som haft mycket frånvaro från skolan som inte heller klarat av att nå en examen eller inte klarat 
av sina kurser. I samtal med elever har vi dessutom landat i att det är till följd av bristen på 
variation i undervisningen som i förlängningen leder till ökad frånvaro. Då pedagogiken under 
en stor del av förra året inte skilde sig nämnvärt från pedagogiken under distansundervisningen 
ansåg en hel del elever att deras insats inte heller behövde skilja sig mot hur de tog sig an 
skolarbete. En stor del av det examinerande underlaget upplevdes av eleverna vara skriftliga 
inlämningsuppgifter en för stor andel elever valde att stanna hemma och endast göra 
inlämningsuppgifter vilket hade en stor inverkan på deras resultat. En särskilt påtaglig 
korrelation som framträder är pojkars resultat är den mellan närvaro och resultat. Vi hade 
generellt sett svårare att komma till rätta med pojkars frånvaro än flickor vilket vi ser inverkar 
på pojkars resultat. Därför är det av stor vikt att vi förstår hur inlärda beteende hos pojkar och 
flickor påverkar deras förutsättningar att delta i skolarbetet. 

 
Slutsatser och arbete framåt  

Det utvecklingsarbete som LBS Stockholm Södra har framför sig i kölvattnet av Covid-19-
pandemin är att fortsätta arbeta med tre huvudfokus: formativ undervisning; närvarofrämjande 
undervisning och kompetensutveckling med utgångspunkt i Specialpedagogiska lyftet. 

 
Den formativa undervisningen behöver genomsyra samtliga lärares arbetssätt på LBS Stockholm 
Södra. Formativ undervisning innebär att läraren genom korta avstämningscykler med elever 
korrigerar sin undervisning för att möjliggöra att alla elever i gruppen kan ta till sig av 
undervisningen. Detta hänger även ihop med att undervisningen behöver vara varierad och 
relevant för elevgruppen. Det är därmed inte möjligt att undervisa på automatik utan 
undervisningen måste vara organisk och läraren behöver ett ständigt prövande arbetssätt. 
Denna sorts undervisning medför att eleverna blir utmanade utifrån deras aktuella lärandenivå.  

 



 
 
 

Det finns ett starkt samband mellan formativ undervisning, det konstanta prövandet och 
omprövandet av undervisningsmetodik, och en närvarofrämjande undervisning. Det vi har 
uppmärksammat under läsåret 21/22 är att den viktigaste faktorn för skolframgång är närvaro i 
skolan och i undervisningssammanhanget. Men det kräver också att undervisningen är relevant 
för den individuella eleven – om undervisningen upplevs som för utmanande eller för enkel kan 
elevens motivation att närvara i skolan påverkas. Läraren behöver alltså vinnlägga sig om att 
variera undervisningen på ett sätt så att den blir relevant för eleven och elevgruppen. Dessutom 
behöver skolpersonal, mentorer och EHT, ha ett uppsökande arbetssätt gentemot skolfrånvaro. 
Vi behöver tidigt uppmärksamma och kartlägga skolfrånvaro samt betona vikten av att eleven 
är i skolan och i undervisningssammanhanget – med tonvikten på att skolnärvaro korrelerar 
med skolframgång. 
 
Ett verktyg för att möjliggöra att lärare kan arbeta med formativ undervisning och med 
närvarofrämjande insatser är satsningen på kompetensutveckling i form av det 
specialpedagogiska lyftet. LBS Stockholm Södra kommer att fortsätta med den satsningen men 
specialanpassade arbetssättet för att passa med vår mötesagenda. Det kollegiet fick genom 
satsningen under läsåret 21/22 var ett samstämmigt och professionellt språk om undervisning 
och specialpedagogik som ackompanjerade lärarnas redan goda specialpedagogiska 
undervisningspraktik.  

 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

Inom LBS har alla skolor ett separat plandokument, Plan mot kränkande behandling, där skolans 
organisation, skolans arbete mot kränkande behandling och det förebyggande och främjande 
arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och 
utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning 
som genomförs i oktober varje läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, 
förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år.  

Under vårterminen 2022 har en Likabehandlings- och värdegrundsarbetsgrupp initierats (LoV-
gruppen) där två personal (speciallärare och kurator) ska leda en elevgrupp som arbetar med 
likabehandlings- och värdegrundsfrågor. LoV-gruppen kommer att samlas en gång per månad 
med fasta punkter och det som uppdagas där kommer att kunna föras vidare direkt till berörda 
undervisningsteam. 

Inom ramen för ordinarie undervisning lyfter lärare fram frågor om jämställdhet och normkritik, 
både inom ramen för inriktningsämnen, där eleverna exempelvis arbetat med normkritiska 
analyser i relation till spelkaraktärer, och inom gymnasiegemensamma ämnen. I svenskan har 
t.ex. eleverna på teknikprogrammet i åk 2 arbetat med samtycke och sexuellt våld samt haft 
workshops kring manlighet och manlighetsnormer. Under läsåret har vi arbetat med Skolverkets 
nya förordning om sexualitet, samtycke och relationer. Vi har haft mycket intressanta och 



 
 
 

engagerande projektveckor där elever har fått utforska sina frågeställningar om ämnet. Vi 
kommer att organisera detta gemensamma projekt var tredje år med ett särskilt fokus utöver 
de delarna som redan är integrerade i undervisningen. 

LBS-Klubb har varit en viktig del i skolans arbete med värden och normer. “LBS klubb” är en 
möjlighet för eleverna att samlas kring ett intresse och utöva detta tillsammans. Klubbarna ska 
vara inkluderande och möjliggöra för elever att träffas utanför de ordinarie sammanhangen i 
skolan. Eleverna som väljer att delta i klubbarnas verksamhet gör det under skolan 
ordningsregler och ska verka under samma normer och regler som skolan i övrigt verkar. 
Genom LBS klubb har det visat sig att eleverna har lyckats inkludera elever som uppvisat 
svårigheter att knyta sociala relationer inom ordinarie skolverksamhet. En del elever inom LBS-
klubb som tidigare har uppvisat svårigheter att närvara i skolan, har funnit en väg in i att närma 
sig skolan genom klubbarna. Skolan upplåter lokaler och vuxennärvaro och inte sällan deltar 
även personal i aktiviteterna som är alltifrån att spela rollspel till att dansa.  Detta är en del i 
vårt främjande elevhälsoarbete på skolan som initierats helt av våra elever.  
 

Utvärdering och analys 
 

Dessvärre ser vi i år att fler elever känner sig otrygga på LBS Stockholm södra än tidigare. Då det 
är ett mycket stort tryck på våra utbildningar tog skolan in fler elever än året innan och vi kan 
konstatera att eleverna upplevde sina lokaler som trånga och röriga. Vi kan se framförallt i vår 
elevenkät att detta missnöje är större i åk 1 än tidigare, en elevgrupp som i normala fall är 
mycket nöjda med skolan och tryggheten. I intervjuer i klassrummen med de klasser som varit 
mest kritiska kunde vi konstatera att en stor del av orsakerna till en ökade upplevelsen av 
otrygghet var ett resultat av att lokalerna upplevdes som trånga. Denna upplevelse förstärktes 
också av att eleverna haft undervisning på distans under stor del av läsåret dessförinnan. Under 
nästa läsår har vi helt nya lokaler som ger bättre förutsättningar än de tidigare. Då de nya 
lokalerna kommer vara större bör eleverna inte uppleva samma känsla av trängsel och rörighet, 
och vi har redan sett mycket positiva effekter av att vi satsar på lokalerna. 
 
 

Slutsatser och arbete framåt  
 

Vi ser inför kommande läsår fram emot nya lokaler. Framförallt så har vi i samverkan lyft fram 
behovet av individuella omklädningsrum vid idrotten samt att eleverna ska ha bättre 
förutsättningar att spendera sina raster på lokalerna. 
 
Vi ser även en stor framgång i att bygga en stark sammanhållning i klasserna. Under förra 
läsåret var det en del elever som hade en påtagligt hög frånvaro vilket försvårade det 
relationsskapande arbetet. I år har förberett med nya rutiner och ett förstärkt närvaroarbete 
med nya rutiner och roller som vi ser ska förebygga frånvaron och därmed stärka relationerna i 
klassrummet.  

 



 
 
 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

På LBS Stockholm södra är elevhälsoarbetet distribuerat i hela organisationen. Det 
förebyggande arbetet organiseras främst i undervisningsteamen. Inom ramen för 
undervisningsteamen har lärarna arbetat med EWS (Early Warning System) var tredje vecka 
kring varje klass. Var tredje vecka har lärarna som undervisar en grupp kunnat sammanställa 
vilka anpassningar som ska finnas tillgängliga, vilka elever som har extra anpassningar och vilka 
elever man önskar lyfta till EHT-teamet.  

På LBS Stockholm södra organiserades elevhälsan under läsåret 21/22 med en specialpedagog 
på 100%, en speciallärare på 100%, en skolsköterska på 40%, en kurator på 50% samt en SYV på 
35%. Bemanningen av elevhälsan har varit tillfredsställande för organisationen och elever som 
har uppmärksammats i behov av stöd har kunnat hanterats inom ramen för elevhälsans 
organisation.  

Elevhälsoarbetet har tre organisationsnivåer. Den första, mest grundläggande nivån är 
undervisningsteamen. Där uppmärksammar undervisande lärare elever som kan vara i behov av 
stödinsatser eller andra insatser. Dessa elever tas vidare till nästa nivå: För-EHT. De som 
medverkar i För-EHT är undervisningsteamsledarna (en för vardera program), speciallärare, 
elevresurs och skolledningen (rektor och biträdande rektor). Under dessa möten, som har ägt 
rum på onsdagar mellan 11:30 och 13:00, diskuteras insatser på såväl individ- som gruppnivå. 
En del insatser återbördas till undervisningsteamen och en del hamnar på nästa nivå: EHT.  

EHT-mötena genomfördes på torsdagar mellan 09:00 och 10:30. I dessa möten medverkade 
rektor, biträdande rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Syftet med dessa är att 
behandla svårare fall och fördela arbetet kring elever. Dessa möten har fungerat som ett stöd 
för även för undervisningsteamen där all information kring eleverna hanteras och omsätts till 
förebyggande och främjande elevhälsoarbete för på gruppnivå. Återkopplingen mellan de olika 
nivåerna sker dels genom dokumentation i digitala mallar, EWS och EHT-protokoll, dels muntligt 
under för-EHT (från rektor till undervisningsteamsledare) och under UT (från 
undervisningsteamsledare till undervisande lärare). I och med att det finns dokumentationsspår 
genom alla nivåer är det dessutom möjligt att spåra kommunikationen bakåt. 

Personalen på skolan har stor vana i att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare 
har samverkat med elevhälsan och de specialpedagogiska kompetenserna i teamet i form av 
kartläggningar under återkommande klassrumsbesök och elever som har lyfts inom ramen för 
undervisningsteamen.  

Under läsåret 20/21 har vi på LBS Stockholm södra finslipat det system för anmälningar vid oro 
att en elev inte utvecklas mot målen som etablerades under läsåret 19/20. Detta har förenklat 
för läraren att genomföra en anmälan och fler anmälningar har kommit rektor till känna. Detta 
har under arbetsåret inneburit ett stort behov av att filtrera och hantera anmälningarna. Under 
kommande läsår kommer lärarna tillsammans i undervisningsteamen genomföra dessa 
anmälningar för att vi inom ramen för EHT ska ha bättre förutsättningar att göra rätt 



 
 
 

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

Studie- och Yrkesvägledare besökte alla klasser i ÅK1 och ÅK 2 och hade genomgångar dels 
gällande vidare utbildningar och behörigheter, samt information om vilka möjligheter eleverna 
har att påverka sin behörighet till högskola genom individuella valet. Eleverna i ÅK 3 fick en 
genomgång om möjligheter efter gymnasiet samt möjlighet att besöka SWECO-mässan där de 
hade möjlighet ett träffa branschrepresentanter och representanter från olika högskolor.  
 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Inom ramen för undervisningsteamen har lärarna tillsammans med EHT-representanter 
planerat och utformat undervisningen i relation till klassens behov. Detta har varit ett 
framgångsrikt arbetssätt för att implementera exempelvis värdegrundsfrågor i undervisningen 
samt tillgängliggöra anpassningar för gruppen. Genom att lärarna träffas regelbundet har det 
varit lätt att tidigt uppmärksamma elever som uppvisat ett ohälsosamt eller avvikande 
beteende, vid exempelvis frånvaro eller sociala relationer.  

En utmaning i undervisningsteamen har varit fokus på det förebyggande och främjande arbetet 
då många elever har mått dåligt under pandemin. Detta ledde dessvärre till att vi under läsåret 
hade ett för stort fokus på individen istället för anpassningar på gruppnivå. 

Arbetssättet kring anmälningar till EHT har visat sig vara effektivt för att se till att lärarna ska 
meddela rektor när en elev riskerar att inte nå målen. Genom att använda för-EHT som ett filter 
mellan undervisningsteamen/undervisande lärare och EHT har skolan upprätthållit en mer 
hanterbar mängd elever som EHT behandlar. På det sättet har det blivit lättare för EHT att 
prioritera arbetsuppgifter och ge rätt stöttning till elever i särskilda behov. 

 

Slutsatser och arbete framåt  

Elevhälsoarbetet på LBS Stockholm södra är väl fungerande. Vi kommer fortsätta att utveckla 
arbetssätt för att informationsflödet kring elever i behov av stöd minimerar risken för att elever 
faller mellan stolarna. Vi kommer att ytterligare utveckla arbetssätt för att uppmärksamma 
elever som inte följer förväntad progression i undervisningen. Vi kommer att implementera ett 
särskilt forum för att diskutera anpassningar och extra anpassningar, ledning och stimulans 
innan vi gör en pedagogisk utredning. Roller och gränsdragningar i EHT ska förbättras och vi ska 
tidigare än föregående läsår utreda vilka stödinsatser som eleverna är i behov av.  

Vi kommer att fortsätta med samma organisationsmodell i och med att den har fungerat väl 
under läsåret 21/22. Det vi behöver finslipa är att säkerställa att kommunikationen når ut till 
alla berörda parter och att alla känner till hur hela EHT är organiserat – utifrån varje nivå. På det 
sättet är det lättare att förstå den egna rollen i sammanhanget.  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
De utvecklingsområden som LBS Stockholm Södra har framför sig är: närvarofrämjande 
undervisning, formativ undervisning, fortsatt kompetensutveckling inom specialpedagogik; jämna ut 
skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor samt riktad insats mot matematik. 
 
Den närvarofrämjande undervisningen är det mest grundläggande arbetssättet vi har för att nå 
skolframgång hos våra elever. Skolnärvaro korrelerar starkt med skolframgång – och motsatsen är 
också sann: skolfrånvaro korrelerar starkt med stora utmaningar i skolan. Den utmaning som skolan 
har inför läsåret 22/23 är att vända den relativt höga frånvaron hos årskurs 1 för läsåret 21/22 till 
hög närvaro. För att åstadkomma detta behöver skolan satsa på att uppmärksamma skolfrånvaro än 
tidigare och betona att skolnärvaro är vägen till att lyckas i skolan. Men vi behöver även satsa på att 
ha närvarofrämjande undervisning – där undervisningen är relevant och anpassad för den elevgrupp 
som läraren har framför sig. Detta arbetssätt genomförs inom ramen av UT där undervisande lärare 
för varje klass möts en gång var tredje vecka för att samplanera och stämma av undervisningen för 
helklassen. Detta gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om en närvarofrämjande undervisning. 
 
Den formativa undervisningen är basen för den undervisning som ska bedrivas på LBS Stockholm 
Södra. Varje lärare ska genom korta avstämningscykler med helklassen korrigera sin undervisning så 
att den följer elevernas inlärning. Undervisningen får i den meningen aldrig springa ifrån eller gå för 
långsamt för eleven eller elevgruppen. Genom formativ undervisning skapar läraren sig en bild av 
klassen läge och behov. Dessutom kan denna bild ytterligare justeras genom ett ämnesövergripande 
samtal inom ramen för UT. 
 
Vi har tyvärr elever som inte klarar av kurserna i matematik. Vi ser att vi behöver lyfta 
undervisningen. Planerade satsningar kommer att ske genom kompetensutveckling och extra 
matematikstöd för eleverna.  
 
Under läsåret genomförde samtliga lärare på LBS Stockholm södra det specialpedagogiska lyftet. 
Formen för det kollegiala erfarenhetsutbytet i denna fortbildningsform visade sig vara mycket 
framgångsrikt för vår personal. Vi kommer under läsåret fortsätta att genomföra de moduler och 
delar som vi upplever att våra elever har störst behov av att vi fördjupar oss i. 
 
Som sista utvecklingspunkt ser vi att vi behöver stärka insatserna kring skillnaderna i resultat mellan 
pojkar och flickor i resultat och upplevelsen av undervisningen. Genom att arbeta med formativ 
undervisning i större utsträckning kommer lärare stämma av utfallet av undervisningen oftare och 
därmed se till att alla elever oavsett kön. 
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