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LEDARE 
Vi har i skrivande stund haft två svåra men väldigt intressanta och lärorika år bakom oss. Tyvärr har 
lärdomarna kostat en hel del i kraft och i svårigheter för elever att kunna nå sin fulla potential. 
Covid 19 kantade båda dessa år i stora delar av läsåren och den påverkan det haft på elevers lärande över tid 
är ännu inte till fullo klarlagt. Till det får man lägga mående och hälsosituation för både elever och personal. 
 
Vårt innevarande läsår har karaktäriserats av snabba omställningar, från undervisning på skolan, till 
fjärrundervisning och sedan delvis tillbaka igen till skolbänken. Vi har, trots ovanstående osäkerheter och 
faktorer, lyckats bibehålla en bra undervisningsstruktur, en god relation och därmed tillsammans med våra 
elever nått bra resultat. Vi har lärt oss och förädlat och dragit nytta av de erfarenheter som 
distansundervisningen givit oss och påbörjat att använda oss av de erfarenheterna i undervisnings-praktiken. 
Det har också till viss del förenklat och ökat på kommunikationen med både elever och hem. Tyvärr ser vi en 
riktning till fallande kunskapsresultat i både examensgrad totalt sett och ett fallande meritvärde som vi 
behöver möta upp. 
 
I den här kvalitetsrapporten utvecklar vi vår analys och vårt resonemang om vad vi lyckats med under året som 
gått och vad vi ska fortsätta utveckla och förbättra. Vi är stolta över att eleverna på våra skolor är trygga och 
känner att de behandlas på ett bra sätt av personal och av varandra, vi är nöjda med att eleverna känner att de 
har en bra undervisning, men skall fortsätta jobba för likvärdighet, kvalitet och nöjdhet. Vi vill även lyfta fram 
att; 
 

● Vi har sett det största antalet elever avsluta sina studier i LBS historia, ca 1220. 
● En skola, LBS Halmstad, har nått 100% examen och ytterligare 8 skolor har över 95%. 
● Vi har ökat andelen behöriga lärare på våra skolor med 5 procentenheter efter målmedvetet arbete. 
● De riktade satsningar som gjorts mot specifika ämnen såsom svenska och matematik har gett resultat 

och de specifika satsningar på de enheter som lågt lägst i kvalitetsutfall föregående år har också 
skapat en rörelse åt ett positivt håll. 

 
LBS-skolornas kvalitetsarbete fungerar väl. Systematiken skapar, tillsammans med noggrann analys, hög 
delaktighet, långsiktighet och ett ständigt kollegialt lärande bland skickliga ledare och lärare, goda 
förutsättningar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt och nå målen för utbildningen. Att hantera all 
omställning för undervisningen för så många elever och lärare görs inte utan att grundstrukturer och rutiner 
sitter. Vi har under året förädlat och utvecklat våra analyser kring att bättre grunda data på elevernas 
bakgrund och förutsättningar. 
 
Vi kan se att skillnaderna i skolornas resultat till viss del kvarstår men att vi påbörjat rörelsen i att närma oss 
varandra. Vissa ämnen sticker ut och måste bevakas. Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen för sin 
utbildning. Hos oss ska utbildningen också bidra till att alla elever utvecklas till starka, kreativa och 
företagsamma personer. Vi är nöjda först när vi lyckas med detta för alla elever som gett oss förtroendet att 
ansvara för just sin gymnasieutbildning. Vi har världens viktigaste uppdrag! 
 
Fredrik Ogell- Skolchef, LBS Kreativa gymnasiet 
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OM LBS KREATIVA GYMNASIET 
På LBS Kreativa gymnasiet bedriver vi gymnasieutbildning inom estetiska-, samhälls-, och teknikprogrammet. 
Det gemensamma är att det handlar om skapande och kreativa områden. Vi har bedrivit medieutbildning 
sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 ingår vi i utbildningskoncernen 
AcadeMedia.  
 

VÅR AMBITION 
LBS ambition är att erbjuda de mest attraktiva utbildningarna inom kreativa områden. Utbildningarna ska ge 
eleverna kunskap och färdigheter som överträffar både deras egna och andras förväntningar. Vår verksamhet 
ska underlätta för eleverna att, här och nu, se en tydlig koppling mellan utbildningen och livet efteråt. Våra 
utbildningar ska tydligt bidra till att utveckla alla elever till starka, kreativa och företagsamma personer. 
 

VÅR SYN PÅ UTBILDNING 
Vi lägger stor vikt vid att sätta alla våra utbildningar i ett sammanhang. Det är viktigt att kunskapen eleven 
får idag har ett tydligt samband med hur den ska användas i framtiden. På LBS är vi övertygade om att 
eleverna i framtiden kommer att ha stor nytta av ett gott självförtroende, en kreativ och kommunikativ 
kompetens och en förmåga att samarbeta med andra för att nå både sina egna och större gemensamma mål. 
Under utbildningen ser vi därför till att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper inom dessa områden 
och att de får skaffa sig erfarenheter av att samarbeta i kreativa processer för att därigenom stärka sitt 
självförtroende och sin självkänsla. De ska helt enkelt få bästa möjliga förutsättningar för att kunna påverka sin 
egen framtid.  
 
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, inklusive examensmålen, som är 
vägledande för verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.  
 

ORGANISATION OCH RESURSFÖRDELNING 
LBS Kreativa gymnasiet, vars huvudman heter Ljud & Bildskolan LBS AB, är en del av AcadeMedia AB. 
AcadeMedias segment Svenskskola leds av en segmentschef som också sitter i styrelsen för samtliga bolag. 
Gymnasieskolorna är indelade i fem gymnasieområden som vart och ett leds av en utbildningsdirektör och 
skolchefer samt rektorerna inom området. LBS har under läsåret 2021/2022 varit en del av AcadeMedias 
Kreativa verksamhetsområde under ledning av utbildningsdirektör och skolchef.  
 
Till stöd för hela gymnasieområdet finns en stab bestående av bland annat kvalitets- och utvecklingsansvarig 
(KUA), marknad, HR, businesscontroller (BC), fastighetsansvarig samt medicinsk verksamhetschef. Förutom LBS 
består AcadeMedias Kreativa verksamhetsområde av Designgymnasiet, Internationella Hotell- och 
Restaurangskolan, Rytmus samt Hagströmska Falun, totalt 28 skolor. Inom AcadeMedia finns också olika typer 
av specialiststöd och stödresurser såsom studiehandledning på modersmål, skoljurister och skolöverläkare.  

Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin egen inre 
organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis elevhälsan) och utifrån 
elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån dessa bedömningar 
tilldelas resurser. 
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För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av resursallokeringen 
tre gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa uppföljningar mellan rektor och 
skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till exempel resursfördelning, systematiskt 
kvalitetsarbete och personalfrågor. 

SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 
Drygt 4300 elever läste under 2021/2022 (en ökning från ca 4200 läsåret 2020/2021) någon av våra 
utbildningar:    

- LBS Kreativ Kommunikation (Estetik och media) 
- LBS Foto & Film (ES - Estetik och media)  
- LBS Media Beteende (ES - Estetik och media) 
- LBS E-sport (ES - Estetik och media)  
- LBS Speldesign (ES - Bild och formgivning) 
- LBS Grafisk design (ES - Bild och formgivning) 
- LBS Musikproduktion (ES - Musik) 
- LBS Arkitektur och samhällsbyggande (TE - Samhällsbyggande och miljö) 
- LBS Spelutveckling (TE - Design och produktutveckling) 
- LBS Systemutveckling (TE - Informations- och medieteknik)  
- LBS Samhällsvetenskap och social media (SA – Medier, information och kommunikation) 
- Språkintroduktion 

 
Vi finns på 17 orter i Sverige: Borås, Göteborg (2 skolor), Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, 
Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Nyköping, Solna, Stockholm, Trollhättan, Varberg, Växjö och Örebro. 
Ökningen av elevantal beror delvis på att vi startat en ny skola under läsåret, LBS Malmö, och delvis även på 
fortsatt tillväxt på LBS Stockholm Norra och LBS Örebro som har haft sitt tredje verksamhetsår. Men förutom 
det också på att elevantalet ökar enligt demografin och att vi lyckats skapa stort intresse och stor respons för 
våra utbildningar på befintliga orter. Nedan framgår när de olika skolorna startade samt antal elever totalt  
 

Skola startår Antal elever* 
LBS Varberg  2001/2002 113 
LBS Borås 2002/2003 210 
LBS Halmstad 2002/2003 149 
LBS Mediegymnasiet 2003/2004 312 
LBS Kungsbacka 2005/2006 130 
LBS Lund 2007/2008 404 
LBS Trollhättan 2007/2008 168 
LBS Kristianstad 2008/2009 145 
LBS Helsingborg 2009/2010 257 
LBS Nyköping 2010/2011 179 
LBS Jönköping 2011/2012 241 
LBS Stockholm Södra 2014/2015 426 
LBS Göteborg 2014/2015 529 
LBS Linköping 2015/2016 171 
LBS Växjö 2017/2018 137 
LBS Stockholm Norra 2018/2019 344 
LBS Örebro 2018/2019 192 
LBS Malmö 2020/2021 161 

                *Statistik från juni 2022 
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PERSONAL 
Under läsåret fortsatte vår uppföljning av personal och kompetens inom hela organisationen och underlättade 
på olika sätt för lärare att skaffa sig lärarbehörighet, bland annat genom att ge förutsättningar för lärare som 
har kort tid kvar till behörighet att ges tid att läsa in det som saknas. Vi har även haft en stabil hösttermin inom 
rektorsgruppen vilket borgar för en god stabilitet och en välfungerande inre organisation för skolorna och i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Under vårterminen skedde rektorsbyten på tre skolor. 
 
Varje läsår genomför SCB en inventering i oktober månad som grundar sig uppföljning gentemot register hos 
högskolor och universitet. Det är dessa siffror som redovisas i SIRIS. Enligt denna inventering kan vi se att 
andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen beräknat på heltidstjänster är 70% för LBS som helhet vilket 
varit relativt stabilt de senaste tre läsåren, men som ökar med 5 procentenheter i år. Däremot ligger vi totalt 
sett fortsatt under rikets snitt. Samtidigt har antalet nyanställda ökat med ca 12 tjänster, bland annat som en 
följd av att antalet elever ökar.  
 
DIAGRAM 1: Andel med pedagogisk högskoleexamen, oktober 2021* 

 

*Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen enligt Skolverkets statistik SIRIS beräknat på heltidstjänster i oktober 2021 för samtliga 
huvudmän i riket. 
 
Sverige lider brist på behöriga lärare vilket även LBS har fått erfara. LBS har under de senaste åren arbetat hårt 
för att möta kraven på behörighet och har också höjt behörighetsgraden på majoriteten av våra skolor. 
Utmaningen för oss har både varit att – tillsammans med lärarna med spetskompetens inom exempelvis 
programmering, webbutveckling, animation, systemutveckling och 3D-grafik – hitta möjligheter för 
fortbildning inom högskolornas vidareutbildning av lärare. Vidare har vi ökat vår strävan att rekrytera behöriga 
lärare i gymnasiegemensamma ämnen. 
 
Vi vet även att det på några av våra mindre skolor varit svårt att få tag på och behålla utbildade lärare i den 
utsträckning som vi önskar. Flera av LBS skolenheter är relativt små där heltidstjänster inte alltid kan erbjudas. 
Det innebär att mindre skolor kan ha svårt att få den omfattning av tjänster som många lärare önskar vilket gör 
att det kan vara svårt att både rekrytera och behålla personal. Delvis beror det också på att det kan vara svårt 
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att rekrytera behöriga lärare för de programspecifika kurserna. Ser vi till andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen som arbetar deltid på våra skolor ökar behörighetsgraden inom LBS till 72%.  
 
Totalt sett har LBS skolor fortsatt hög andel lärare med lärarlegitimation i ämnena historia (90,0%), engelska 
(89,3%) och svenska (86,1%). Även i andra gymnasiegemensamma ämnen är andelen lärare med 
lärarlegitimation nära eller i linje med rikssnittet. Särskilt glädjande är att vi under läsåret lyckats behålla 
behöriga lärare i matematik, där behörigheten gått från 60,5% 2019, till 71,0% 2020 och 69,9% 2021 sett till 
heltidstjänster. Däremot är vi medvetna om att vi har låg andel behöriga lärare med heltidstjänster i fysik 
(22,6%) och teknik (35,5%), där behörigheten ökat i fysik men minskat i teknik sedan föregående läsår. Vi ser 
också en positiv ökning av lärarbehörigheten i ämnet svenska som andraspråk som föregående läsår låg på 
11,5% och i år är 70,7%.  
 
Andelen lärare med lärarlegitimation är även lägre för de programspecifika kurserna, exempelvis bild (41,7%), 
konst och kultur (25,0%) och programmering (28,0%), detta sett till de lärare som inte arbetar heltid och som 
har behörighet i de ämnen de undervisar i. I bild har andel behöriga lärare ökat sedan föregående läsår, i konst 
och kultur har det minskat och i de andra ämnen ligger det kvar på ungefär samma nivå. Tittar vi på andel 
lärare som har behörighet i de ämnen de undervisar i men som inte arbetar heltid så ökar behörigheten i 
ämnena fysik, naturkunskap och i yrkesämnen.  
 
För att säkerställa hög kvalitet och ständigt arbeta för att göra våra skolor ännu bättre, är en hundraprocentig 
lärarbehörighet på samtliga skolor en självklar målsättning. Rektor på varje skola är ansvarig för att kartlägga 
lärarbehörigheten på skolan och tillsammans med dem som saknar behörighet, upprätta en plan för att bli det. 
Inför varje läsårsstart ser dessutom varje rektor till att söka efter behöriga lärare till de kurser där det saknas. 
Huvudmannens ansvar är att se över hur vi kan bistå rektorerna med utbildningsinsatser och 
kompentensutveckling för obehöriga lärare inom organisationen på bästa sätt. 
 

ELEVSAMMANSÄTTNING 
Läsåret 2021/2022 var andelen elever med utländsk bakgrund något lägre inom LBS än i riket som helhet, 29% 
jämfört med 30%. På skolnivå varierar andelen mellan 11% och 41% där LBS Kungsbacka ligger lägst och LBS 
Malmö ligger högst. Andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning låg inom LBS på 63% 
läsåret 2021/2022 medan riket hade en andel på 55%. Även här finns variationer mellan skolorna, från 51% till 
73% där LBS Varberg ligger lägst och LBS Lund ligger högst. Andel flickor inom LBS är lägre än övriga riket, 28% 
flickor inom LBS respektive 48% flickor i riket där LBS Stockholm Norra ligger lägst med 15% och LBS 
Mediegymnasiet ligger högst med 54%.  
 

EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 
För en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet krävs också långsiktighet och hållbarhet i den ekonomiska 
planeringen. Vår verksamhet finansieras uteslutande via skolpengen och under läsåret 2021/2022 fortsatte vi 
att tydliggöra rektors ansvar och befogenheter att planera och fördela de ekonomiska resurserna på bästa sätt, 
samtidigt som vi som huvudman fortsatte med den ekonomiska uppföljningen för att säkerställa att 
prioriteringen av resurstilldelningen är den mest optimala utifrån elevernas och skolans behov. Varje rektor i 
verksamheten får också stöd i arbetet med ekonomisk planering och uppföljning genom regelbundna 
avstämningar med controllern. 
 
Sammanfattningsvis finns det under varje läsår goda förutsättningar att planera och organisera en utbildning 
med hög kvalitet ur flera perspektiv. Samtliga insatser tar avstamp i en gemensam strategi och det är denna vi 
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vill lyfta fram som tolkningsbakgrund till läsårets resultat som presenteras och analyseras längre fram i 
rapporten. 
 

COVID-19 
WHO deklarerade den 11 mars 2020 att Covid-19 är en pandemi. En pandemi som sedan påverkade svenska 
skolor ända fram till och med den 1 april 2022. Inom de gymnasieskolor som drivs av Ljud & Bildskolan LBS AB 
fungerade omställningen från fysisk undervisning i klassrummet till undervisning skild i rum men inte i tid 
mycket smidigt och fungerade över förväntan. Rektorer och lärare gjorde allt de kunde för att bedriva en 
kvalitativ undervisning och för att möta elevernas behov.  
 
Läsåret 2021/2022 startade med närundervisning då smittspridningen i samhället minskat under sommaren. 
På samtliga skolor inom LBS fanns beredskap för en eventuell återgång till distansundervisning. Huvudmannen 
hade noggrann bevakning på Folkhälsomyndighetens uppdateringar av nationella rekommendationer och 
rektorerna hade ett nära samarbete med kommuner och regioner kring lokala rekommendationer. De allra 
flesta av skolorna inom LBS hade under december till och med februari en del sjukfrånvaro bland såväl elever 
som personal men på en mycket lägre nivå än tidigare under pandemin. 
 
Situationen med Covid-19 har under tre läsår medfört vissa svårigheter för skolorna. Det har varit ett högt 
tryck på att anpassa skolsituationen för våra elever och att kunna ställa om snabbt och med kort varsel, där 
rektorer och lärare lyckats bra med att bibehålla god undervisning. Huvudmannen har därför under hela 
läsåret ansett det vara av stor vikt att bibehålla gemensamma processer och att genomföra kvalitets-
uppföljningar som vanligt. Under läsåret har det på vissa skolenheter märkts av större svårigheter för ett fåtal 
elever att komma tillbaka till skolan efter lång tids hemmastudier eller sjukdom. Därför har det varit särskilt 
viktigt att de proaktiva uppföljningarna genomförts och analyserats särskilt, att närvaro följts upp och att 
mentorer och/eller elevhälsopersonal aktivt sökt upp elever som påverkats negativt av tidigare distansstudier.  
 
Vi är återigen imponerade av hur väl våra skolor hanterat situationen att snabbt anpassa sig efter rådande 
föreskrifter och rekommendationer. Under vårterminen har skolorna lokalt gjort uppföljningar med eleverna, 
kartlagt framgångar och svårigheter och inspirerats av varandra. Eleverna har hela tiden varit deltagande i LBS 
kartläggningar och utvärderingar vilket är viktigt då distansstudierna påverkat dem på olika sätt.  

 
ETABLERINGSKONTROLL, TILLSYN OCH GRANSKNING  
Under läsåret 2021/2022 har Skolinspektionen inte besökt skolor i lika stor utsträckning som normalt görs. 
Detta på grund av pandemin och de restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat ska gälla. 
Skolinspektionen har i stället fokuserat på att genomföra granskningar på distans som till stor del handlat om 
mindre och förenklade granskningar angående hur skolor arbetade under den pågående pandemin. Fokus har 
enligt Skolinspektionen varit att kartlägga situationen skolor ställts inför och att få kunskap och inblick i vad 
som fungerar och vad som inte fungerat runtom i skolorna i Sverige.  
 
I den här nya formen av granskning från Skolinspektionen är återkopplingen en tjänsteanteckning där skolan 
ges återkoppling på de intervjuer som gjorts på distans. I tjänsteanteckningen återkopplas både det som 
fungerat väl samt om det är nödvändigt rekommendationer på hur rektorn/skolan kan förbättra arbetet kring 
de områden som granskats. En av våra skolor, LBS Växjö, har under läsåret deltagit i Skolinspektionens 
granskningar. 
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Granskningen fokuserade på fjärr/distansundervisningens konsekvenser för elevers lärande, 
fjärr/distansundervisningens konsekvenser för elevers hälsa samt skolornas beredskap framöver – lärdomar 
och strategier utifrån perioden med undervisning på distans. I den granskningen deltog en skola, LBS Växjö där 
tjänsteanteckning med rekommendationer mottogs. I den ena rekommendationen beskrevs att rektorn och 
lärarna ytterligare kunde följt upp hur värdegrundsuppdraget påverkats av att undervisningen bedrivits på 
distans och vilka konsekvenser det fått för elevernas kunskaper om värdegrund, för klassrumsklimat och 
relationer samt för elevernas kommunikativa förmågor. I den andra rekommendationen beskrevs att rektorn 
kunnat se till att skolan skapade sig en bild av hur perioden med undervisning på distans hade påverkat 
elevernas hälsa. Den sista rekommendationen beskrev att rektorn tillsammans med lärarna och eleverna 
borde utvärdera de arbetssätt och arbetsformer som använts vid undervisning på distans. Samtliga 
rekommendationer var utvecklingsområden rektorn själv identifierat och påbörjat ett arbete kring.  
 

KLAGOMÅL MOT UTBILDNINGEN 
Utöver Skolinspektionens tillsyner/granskningar och våra egna uppföljningar, ger elevers och vårdnadshavares 
klagomål mot utbildningen samt anmälningar om kränkande behandling ett viktigt underlag för att bedöma vår 
instrumentella kvalitet. Då vi får in dessa så genomför huvudmannens skoljurist en utredning av ärendet i 
förhållande till lagar och förordningar och resultatet återkopplas sedan till den som framfört klagomålet och 
rektor på skolan det gäller.  
 
I de fall då utredningen visat att skolan brustit vidtas även åtgärder för att komma till rätta med situationen. 
Under läsåret har fem klagomål kommit in till huvudmannen, där utredningen endast i ett fall kunnat 
konstateras som brist. Bristen har åtgärdats efter rekommendation ur juristens utredning.    
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
 

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

 
Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

 
 
Våra framgångsfaktorer: 
 

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

 
Proaktiv uppföljning 

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

 
Kollegial samverkan 

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

 
Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE INOM LBS 
Kvalitetsarbete på 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 korrekt, och som 
vinner elevernas förtroende och ger dem goda förutsättningar i vidare studier och i arbetslivet. Detta genom 
att huvudmannen kontinuerligt och långsiktigt arbetar för att utveckla och förbättra utbildningen i syfte att 
säkerställa likvärdighet och kvalitet. 
 
Både vi som huvudman och alla våra skolor följer en grundläggande struktur och ett flöde i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det omfattar en gemensam tidsplan (alla skolor gör till exempel betygsprognostiseringar vid 
samma tidpunkt för att kunna analysera hur arbetet i verksamheten leder mot ökad måluppfyllelse när det 
gäller kunskapsresultaten), aktiviteter (alla skolor genomför till exempel utvärderingsseminarier där elever och 
personal analyserar skolans samlade resultat) och uppföljning (alla skolor utgår från samma resultatmått inom 
respektive kvalitetsdimension vilket möjliggör jämförelse och erfarenhetsutbyte mellan skolorna).  
 
Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument som både skolorna och huvudmannen dokumenterar sitt arbete i 
under hela läsåret fram till färdig rapport i september respektive november. Grunden i vårt systematiska 
kvalitetsarbete på både huvudmanna- och skolnivå bygger på samverkan, synlighet och ett processorienterat 
arbetssätt mot målen i läroplanen. Arbetet under läsåret utgår därmed från en lägesbedömning och slutlig 
planering av arbetet i augusti/september och avslutas med resultatutvärdering i juni. Däremellan följer vi 
regelbundet upp och dokumenterar vårt arbete utifrån definierade uppgifter, som vi samlar in vid givna 
tillfällen i processen.  
 
Dokumentationen bildar underlag för både preliminära bedömningar, justeringar och åtgärder under arbetets 
gång, och för den slutliga resultatutvärderingen i juni/september då nya utvecklingsområden identifieras för att 
säkerställa huvudmannens och skolornas kvalitet i respektive dimension.  
 
Som ytterligare del i huvudmannens uppföljning av verksamheten genomförs interna eller externa granskningar 
av alla skolor med en viss regelbundenhet. Resultatet av alla granskningar överförs till handlingsplaner av 
rektor, skolchef och kvalitetsavdelning tillsammans och sedan tillträder arbete på skolan i syfte att höja 
kvaliteten utifrån de resultat som framkommit.  
 
Arbetsprocessen bidrar under läsåret till en förstärkt systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande av hög 
läroplansvaliditet i vårt arbete, det vill säga att vi ägnar vår tid, kraft och materiella resurser åt rätt saker. Allt 
underlag i kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samlas in och kompletteras med löpande analyser och dialoger. 
På så vis kan vi ha grepp om hur arbetet utvecklas under året och över tid, både på skolnivå och på 
huvudmannanivå. 
 
Underlaget utgörs bland annat av betygsprognoser, satta betyg, resultat från nationella kursprov, kartläggning 
av risker och förekomst av kränkningar, protokoll från interna granskningar och diverse dokumentgranskningar, 
undervisningsutvärderingar, utvärderingar av olika områden till exempel likabehandlingsarbete och studiemiljö, 
rektorsmöten, workshops, månadsavstämningar samt beslut från Skolinspektionen som tillsynsmyndighet. 
Genom att samla in en bredd av uppgifter kan vi effektivare uppmärksamma mönster, samband och 
konsekvenser av olika vägval. 



3 
 

En sammanfattande bild och analys av läsårets arbete och resultat samt det fortsatta arbetet för högre 
måluppfyllelse och stärkt kvalitet på skol- respektive huvudmannanivå sammanställs av skolorna i juni/augusti 
med färdig produkt i september och av oss som huvudman i den här rapporten i oktober månad med färdig 
produkt i december.  
 
Samtliga delar i verksamhetens systematiska uppföljning diskuteras och hanteras i forum och av personer 
berörda av resultaten. 
 

METODER OCH UNDERLAG 
Arbetsplaner och kvalitetsrapporter 
Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för året. Riktningen för 
dessa fokusområden anges redan i kvalitetsrapportens samlade bedömning och omfattar de läroplansmål som 
identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms vara låg. Under perioden augusti – september 
upprättar varje skola en arbetsplan som beskriver hur man på skolan ska arbeta för att stärka måluppfyllelsen 
inom de områden som identifierats som prioriterade under utvärderingsseminarierna i slutet av föregående 
läsår. Syftet med arbetsplanen är att säkerställa att det finns en plan för det systematiska kvalitetsarbetet på 
skolan och att denna plan har en tydlig förankring i skolans uppdrag och mål samt till skolans resultat och 
analyser av desamma. 
 
I perioden augusti/september slutförs också enheternas kvalitetsrapporter. Dessa skrivs på skolorna och syftar 
till att dokumentera skolornas systematiska kvalitetsarbete för föregående läsår utifrån läroplanens uppdrag 
och de olika kvalitetsbegrepp vi använder. Som ett underlag har skolorna i samband med läsårsavslut i juni fått 
en sammanställd resultatbilaga med de olika resultat och indikatorer som är aktuella för skolan.  
 
Kvalitetsrapporterna utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av huvudmannen och publiceras på 
respektive skolas hemsida.  
 

Proaktiv uppföljning av elevernas utveckling mot målen 
Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- eller organisations-
nivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För detta används framför allt två verktyg, 
betygsprognoser och examensprognoser. Förutom betygs- och examensprognoser sker även proaktiv 
uppföljning av elevernas utveckling lokalt på varje skola i ett system som kallas Early Warning System.   
 
Early Warning System (EWS) 
Samtliga skolor arbetar med lokalt följa upp resultaten på grupp-individ- och kursnivå. De allra flesta skolorna 
använder EWS som genomförs i samarbete mellan lärare, mentorer och elevhälsa och leds av skolans rektor. 
EWS är ett verktyg där alla ämneslärare följer upp hur det går för varje elev i respektive kurs med syfte att hitta 
mönster i orsaker till bristande måluppfyllelse.  

Betygsprognoser 
Samtliga skolor sätter under månadsskiftet november/december och i månadsskiftet februari/mars 
betygsprognoser i samtliga kurser. Dessa sammanställs av huvudmannen och analyseras sedan tillsammans 
med rektorerna i samband med nästkommande rektorsmöte. Rektorerna får också ut ett underlag för 
diskussion och analys tillsammans med personalen på sin enhet. 

I samband med sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida diskussioner med de 
skolor där andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje rektor ansvarar därefter för att vidta 
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proaktiva och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att undervisningen utformas så att samtliga elever, i 
enlighet med kraven i författningarna, når utbildningens mål. 
 
Examensprognoser 
Samtliga skolor får också ta del av examensprognoser tre gånger per läsår. Dessa examensprognoser tas fram 
av huvudmannens kvalitetsansvarige vid läsårsstart och i samband med att ovan nämnda betygsprognoser 
sätts. Underlaget ger skolorna en samlad bild över vilka elever som riskerar att inte nå kraven för examen och 
möjliggör för dem att tidigt på läsåret sätta in proaktiva och stöttande åtgärder. Samtliga elever som hade F i 
satta betyg och/eller prognos omfattande 150p totalt eller i någon av de kurser som krävs för gymnasieexamen 
identifieras i examensprognosen. 

 
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning och samlat plandokument 
I oktober månad genomförs en kartläggning av skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete. 
Kartläggningen görs genom en elevenkät som skattar huruvida eleverna känner sig trygga i skolan, om de har 
förtroende för att skolan tar tag i situationen om de upplever kränkningar på skolan, om de fått information om 
skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete samt om de vet vart de ska vända sig om de upplever 
kränkningar på skolan.  
 
Uppföljning av skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete genomförs i januari av huvudmannen genom 
dokumentgranskning av skolornas samlade plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och 
likabehandlingsplan). Plandokumenten upprättas under januari månad och utgår från riskanalyser på skolan, 
anmälningar om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering som inkommit under det senaste 
kalenderåret, samt resultaten av den kartläggning som görs under hösten (likabehandlings- och 
värdegrundskartläggning). Plandokumenten kvalitetssäkras sedan av huvudmannen för att säkerställa att de 
lever upp till kraven i författningarna. 

 
Elevenkät 
I januari/februari genomför LBS och AcadeMedia som helhet en gemensam elevenkät med samtliga elever på 
våra skolor. Elevenkäten genomförs i samarbete med Demoskop och har generellt god svarsfrekvens. 
Elevenkätens syfte är dels att få elevernas bild av utbildningen och skolan, men ger också indikatorer och 
underlag för vidare arbete med till exempel undervisning och studiemiljö. 

 
Undervisningsutvärdering ur elevperspektiv 
Undervisningen inom LBS följs upp på flera olika sätt till exempel genom att rektorer och medarbetare gör 
lektionsbesök i verksamheten, kollegialt lärande som organiseras lokalt på skolan och genom att läraren har 
dialoger med sina elever kring undervisningens upplägg och planering. Från huvudmannens sida genomförs det 
två gånger under läsåret undervisningsutvärderingar på samtliga skolor där varje lärare får ta del av elevernas 
perspektiv på undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingen utgör ett uppföljningsverktyg som ger en 
indikation på i hur hög grad eleverna upplever att lärarna inom ramen för undervisningen följer de riktlinjer 
som anges i läroplanen (LGY 2011) med avseende på kunskaper (kapitel 2.1), normer och värden (kapitel 2.2), 
ansvar och inflytande (kapitel 2.3), arbete och samhällsliv (kapitel 2.4) samt bedömning och betyg (kapitel 2.5). 
Därutöver får eleverna också skatta i hur hög grad lärarna i sin undervisning stimulerar elevernas kreativa 
förmåga, en viktig utgångspunkt för våra utbildningar. 
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RESULTATKVALITET 
Resultatredovisningen anger i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. Resultaten redovisas totalt för varumärket och per enhet.  
 

KUNSKAPER 
 
Avgångselever: 
 

Andel elever med gymnasieexamen 
 

DIAGRAM 2a: Andel elever med gymnasieexamen – per skola 

 

DIAGRAM 2b: Andel elever med gymnasieexamen – per program 
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DIAGRAM 2c: Andel elever med gymnasieexamen – per kön 

 

Totalt är 1220 avgångselever med i statistiken vilket är det högsta antalet avgångselever från LBS hittills. Totalt 
var det 914 pojkar, vilket motsvarar 75%, och 306 flickor, vilket motsvarar 25. Av dessa elever tog 1071 examen 
och 149 elever gick ut med studiebevis. Utöver det var det 56 elever som inte fick vare sig examen eller 
studiebevis (9 fler än föregående läsår) vilket motsvarar ca 4% av samtliga elever som tog studenten i juni 2022. 
Sammanlagt gick 708 elever ut från Estetiska programmet och 457 elever gick ut från Teknikprogrammet. På 
LBS Mediegymnasiet erbjuds även Samhällsvetenskapliga programmet som hade 57 avgångselever varav 50 
med examen och 7 med studiebevis.  
 
Examensgraden för alla LBS skolor uppnår 88%, vilket är en minskning med fyra procentenheter från 
föregående läsår. Resultaten ligger under rikssnittet 2021 totalt inom LBS och för samtliga program. På 
samhällsvetenskapliga programmet låg vi föregående läsår sex procentenheter över rikssnitt, men i år minskar 
examensraden med nio procentenheter. Det är få elever som läser samhällsvetenskapliga programmet då det 
bara erbjuds på en av våra skolor, vilket ger stort utslag på statistiken. Examensgraden varierar mellan 
skolorna, från 72% till 100%, och nio av våra skolor ligger mellan 90%–100%. Totalt är det två skolor som ökar 
sin examensgrad, fjorton skolor som minskar och en skola som ligger på samma nivå som föregående läsår.  
 
Ser man till skillnaden mellan könen så är det 6 procentenheter högre andel examen bland kvinnor än bland 
män. Skillnaden har varit jämn över tid, men detta läsår ökar glappet något och männens examensgrad minskar 
mer än kvinnornas. För män minskar andel med examen med 6 procentenheter och ligger detta läsår under 
rikssnittet, bland kvinnor minskar andel med examen med 1 procentenhet och ligger under rikssnittet.  
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Genomsnittlig betygspoäng 
DIAGRAM 3a: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola 

 

DIAGRAM 3b: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program 
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DIAGRAM 3c: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per kön 

 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) är ett mått på hur väl eleverna betygsmässigt har lyckats i de kurser 
som ingår i deras program. Ju fler höga kursbetyg desto högre GBP. GBP beräknas på samtliga kurser som ingår 
i elevens gymnasieprogram, exklusive gymnasiearbetet och eventuella utökade kurser. 

Sett till GBP för samtliga avgångsbetyg på LBS uppgick denna till 13,8 vilket är en minskning jämfört med 
föregående läsår (14,1) och en minskning för andra läsåret i rad. Det är fortsatt lägre än rikssnittet från läsåret 
2020/2021 då GBP låg på 14,5. Högst genomsnittlig betygspoäng har, liksom föregående läsår, skolorna LBS 
Helsingborg (15,3) och LBS Stockholm Södra (15,1), medan LBS Kristianstad (13,2) och LBS Borås (13,6) ligger 
lägst. 
 
Vi ligger också under snittet för respektive program. Det estetiska programmet (ES) är GBP 13,8 vilket är en 
minskning med 0,3 sedan föregående läsår. På Teknikprogrammet (TE) är GBP 13,9 vilket även det är en 
minskning från föregående läsår med 0,1. På samhällsvetenskapliga programmet (SA) är GBP 13,7 vilket är 1,0 
under rikssnittet. Samtliga program minskar och för ES och TE sker det för andra läsåret i rad. Mellan respektive 
program skiljer sig inte GBP nämnvärt.  
 
Vi ser fortsatt stor skillnad mellan könen där kvinnors GBP är 15,3 och mäns GBP är 13,4. På våra skolor var 
under läsåret 75% av avgångseleverna män. Variationen i andel män och kvinnor mellan skolorna är ganska 
liten med enstaka undantag. De flesta skolor har ca 20–30% kvinnor där lägst andel är 15% och högst 54%. Av 
avgångseleverna på ES var andelen kvinnor ca 34%, på TE ca 7% och på SA ca 58%. Positivt är att dessa siffror 
visar att utbildningen som bedrivs på skolorna bidrar till jämställda resultat gällande GBP per program. 
Däremot skiljer sig GBP mellan könen, där kvinnors GBP totalt ligger högre än män. 
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Betygsfördelning, samtliga elever 

 
DIAGRAM 4a: Andel minst godkända betyg* (A-E) – per skola 

*Inkluderar även betyg satta i gymnasiekurser för elever på Introduktionsprogram 
 

DIAGRAM 4b: Betygsfördelning – per program och totalt  
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samma nivå, 83%. LBS Kristianstad och LBS Stockholm Norra är också de skolor där andel elever som når de 
kunskapskrav som minst ska nås ökar mest sedan föregående läsår.  
 
Betygsfördelningen inom programmen ES och TE är relativt konstant då det är små förändringar generellt. På 
SA är andelen icke godkända betyg högre än på ES och TE, och andelen icke godkända betyg på SA har ökat 
med 3 procentenheter sedan föregående läsår. Återigen bör nämnas att andel elever på SA är avsevärt färre 
jämfört med både ES och TE vilket påverkar jämförbarheten och även ger större utslag i statistiken. Vidare kan 
vi se att andelen satta betyg per betygssteg ligger stabilt på samtliga program och även andelen satta C-A. På 
SA och ES motsvarar C-A 48% av satta betyg och på TE är motsvarande siffra 49%. Vidare kan vi även se att 
antal streck ökat något mot föregående läsår, 169 mot 176. Under läsåret 2021/2022 sattes flest streck i 
kurserna samhällskunskap 1b (13 st.), religionskunskap 1 (12 st.) och svenska 3 (9 st.). Antal streck har minskat i 
kursen svenska 3, ligger kvar på samma nivå i religionskunskap 2 och har ökat i samhällskunskap 1b mot 
föregående läsår.  
 
De ämnen där eleverna har högst andel C-A procentuellt är bland andra Medieproduktion, Grafisk illustration, 
Fotografisk bild 2, Cad 1 och Programmering. Vi kan också se att bland de elever som läser moderna språk 
(totalt 142 elever) så lyckas ett stort antal elever nå de högre betygskriterierna, förutom i spanska 4 där cirka 
hälften av eleverna inte når kraven för godkänt samt i japanska 1 där cirka en tredjedel inte når kraven för 
godkänt.  
 
På nio av våra skolor gick 41 elever på ett introduktionsprogram i början av läsåret 2021/2022. På LBS 
Mediegymnasiet läser eleverna språkintroduktion och på de övriga skolorna varierar det mellan 
programinriktat val (IMV), som är det vanligaste, och individuellt alternativ (IMA). Av samtliga elever på 
introduktionsprogram skrevs 8 elever över på nationellt program under läsåret, 4 elever slutade och 29 elever 
var fortsatt inskrivna på ett introduktionsprogram vid läsårets slut, varav 17 på språkintroduktion.  
 
DIAGRAM 4c: Betygsfördelning – per kön 

 

Vi ser skillnad mellan könen där kvinnor i högre utsträckning uppnår betygsstegen C-A. För kvinnor utgör C-A 
59% av satta betyg, för män är motsvarande siffra 45%. För kvinnor ligger andel C-A kvar på samma nivå som 
föregående läsår och för män har andel satta C-A ökat med 1 procentenhet.  
 
 
 

9% 10% 8% 10%

18%
29%

18%
28%

13%

17%

14%

18%20%

20%

21%

20%16%

12%
17%

13%
23%

12% 21% 12%

F L I C K A P O J K E F L I C K A P O J K E

2 0 2 1 2 1 2 2

 F%  E%  D%  C%  B%  A%



12 
 

DIAGRAM 4d: Andel minst godkända betyg (A-E) – Behörighetsgivande kurser 

 

Eftersom vissa kurser är synnerligen viktiga för att eleverna ska uppnå kraven för examen, följer vi upp dessa 
kurser särskilt. Historiskt har vi sett att det generellt är små förändringar över tid i de flesta behörighetsgivande 
kurserna, men i år sker vissa större ökningar i andel F. Andelen F i Matematik 1b och 1c samt svenska som 
andraspråk 2 ökar mest, 7, 13 respektive 9 procentenheter. Andel F ökar även något, om än inte lika mycket för 
kurserna svenska 3 och gymnasiearbete. Andel godkända betyg ökar för kurserna engelska 5 och 6, svenska 1 
och 2 samt svenska som andraspråk 1 och 2. För svenska 2 har andel godkända betyg minskat de senaste tre 
läsåren vilket varit olyckligt då kursen är en förutsättning för att elever ska kunna klara svenska 3 och ta 
examen. Det är därför glädjande att se en positiv utveckling för kursen svenska 2, samt för kursen svenska 1 
som fortsätter att minska andel F, detta läsår. Den positiva vändning vi sett tidigare läsår i matematik 1b och 1c 
stannar tyvärr av i år och andel F ökar avsevärt. 
 
Det är fler flickor än pojkar som uppnår minst godkänt betyg i matematik 1b samt svenska 1 och 3 och fler 
pojkar än flickor som uppnår minst godkänt i matematik 1c. I engelska och gymnasiearbete är könsfördelningen 
jämn.  
 
Andra kurser vi lagt märke till där andelen icke godkända betyg ökat under läsåret 2021/2022 är idrott och 
hälsa 1, religionskunskap 1, historia 1b och matematik 2b, 2c och 3c. Andel F i idrott och hälsa 1 och 
religionskunskap 1 ökar för andra läsåret i rad. De kurser som fått minskad andel icke godkända betyg jämfört 
med föregående läsår är bland andra fysik 1, kemi, historia 1b och samhällskunskap 1b som minskar med 
mellan 1–5 procentenheter.   
 

Resultat nationella prov 
Som en del i säkerställandet av att bland annat genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en rättvis och 
likvärdig bedömning kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. För att få användbara 
siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras på individnivå. Som underlag för detta arbete 
samlar SCB in resultat från varje skolenhet. Vi har sedan sammanställt samma underlag som SCB samlat in. Den 
nationella statistiken för vårterminen brukar publiceras i oktober samma år. På grund av Covid-19 har inga 
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nationella prov genomförts i Sverige sedan vårterminen 2019. De jämförelsesiffror som presenteras i 
diagrammen nedan är således från tre läsår tillbaka.  
 
Nytt från och med vårterminen 2018 är att det är färre nationella prov som är obligatoriska. Det innebär att det 
endast är den sista kursen i respektive ämne som är obligatoriskt att genomföra, övriga beslutar rektor om det 
ska genomföras eller ej. Det har gjort att SCB/Skolverket beslutat att i den officiella statistiken bara redovisa de 
resultat och den överensstämmelse som gäller för de obligatoriska proven. I skolornas egna kvalitetsrapporter 
har analyser gjorts utifrån de av huvudmannen sammanställda resultaten och då har samtliga provresultat 
räknats, alltså även i de fall frivilliga prov använts. Vi har valt att redovisa samtliga av de prov som skolorna valt 
att genomföra, då de ger ett brett underlag för vidare analys. 
 
Genomförandegraden visar andelen elever som fullföljt samtliga delar av de nationella proven och därmed fått 
ett samlat provbetyg. Elever som saknar ett samlat provbetyg finns inte med i statistiken över vare sig 
betygsfördelningen eller korrelationen mellan provbetyg och kursbetyg. Totalt ligger vi inom LBS på en relativt 
hög genomförandegrad, cirka 85%. De skolor som har högst genomförandegrad är LBS Linköping (96%) och LBS 
Stockholm Södra (91%). De som har lägst är LBS Trollhättan (71%), LBS Nyköping (72%) och LBS Kristianstad 
(80%). Gällande genomförandegrad är den jämnt fördelad mellan könen i den mening att det på vissa skolor är 
något fler flickor än pojkar som genomför samtliga delar av proven, och på andra skolor är det tvärtom. 
 
DIAGRAM 5a: Betygsfördelning nationella provresultat per kurs - Matematik 

 

DIAGRAM 5b: Betygsfördelning nationella provresultat per kön - Matematik 
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Betygsfördelningen har försämrats i kurserna matematik 1b, 3b och 4 gällande ökad andel F och minskad andel 
resultat i den högre skalan C-A. Det är en avsevärd försämring i kursen matematik 1b vilket är oroväckande och 
en utveckling år fel håll. Vidare ser vi att det är hos såväl pojkar som flickor som ökningen av andel F sker. I 
matematik 3b är var det endast 6 elever som genomförde provet, men ingen av dessa klarade nivån för 
godkänt. I kursen matematik 4 var det 16 elever som genomförde samtliga delar av proven och även här ser vi 
ett något försämrat resultat i jämförelse med VT19. I både matematik 3b och 4 är resultatet relativt jämnt 
fördelat mellan könen, förutom att pojkar i något större utsträckning når de högre provresultaten i den 
sistnämnda kursen. Däremot ser vi att eleverna generellt får provresultatet F i större utsträckning på ES och SA 
än på TE.  
 
I matematik 2b, 2c och 3c förbättras resultatet något gällande andel F. I matematik 2b har andel F som 
provresultat minskat med 32 procentenheter sedan VT19 och det är bland såväl pojkarna som hos flickorna 
resultatet blir bättre. Flickor når även i något högre utsträckning än pojkar den högre skalan i sitt sammanvägda 
provresultat och pojkar får i högre utsträckning än flickor resultatet E. I matematik 2c minskar andel F med 11 
procentenheter sedan VT 19 och det är bland pojkarna som andel F minskar, 13 procentenheter. För flickorna 
ökar i stället andel F med 10 procentenheter. Samtidigt ser vi att flickor i högre utsträckning än pojkar når 
provresultaten C-A. I matematik 3c minskar andel F med 7 procentenheter detta läsår mot VT19. Det är bland 
både pojkar och flickor som andel F minskar, men i större utsträckning hos flickorna. Andel C-A är relativt jämn 
mellan könen. I kursen matematik 1c finns inga jämförelsesiffror och det är mestadels pojkar som genomfört 
provet. Vi kan se att samtliga av de flickor som genomfört proven nått kraven får godkänt jämfört med 82% av 
pojkarna.  
 
Genomförandegraden för samtliga matematikkurser är 91% totalt. Det är i kurserna matematik 2b och 3c som 
färst elever genomför samtliga delar av de nationella proven (88%) och flest elever i matematik 1b och 2c 
(90%). Även matematik 4 har hög genomförandegrad (97%), men det är få elever som läser den kursen vilket 
inte ger helt jämförbara siffror. Skillnaden mellan andel pojkar och flickor som genomför nationella proven är 
inte större än 3 procentenheter.  
 
DIAGRAM 5c: Betygsfördelning nationella provresultat per kurs - Engelska 
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DIAGRAM 5d: Betygsfördelning nationella provresultat per kön - Engelska 

 

I engelska 5 och 6 är den totala betygsfördelningen relativt jämn. Det som framträder är en minskad andel A i 
engelska 5 och 6, 12 procentenheter respektive 4 procentenheter. Vidare ser vi en något ökad andel D och E i 
båda kurserna. De skillnader vi ser är jämnt fördelad över båda könen, däremot ser vi att flickor i högre 
utsträckning får provresultat B-A än pojkar i engelska 5 och att flickor i något högre utsträckning än pojkar får 
provresultat F i engelska 6.  

Gällande betygsfördelning mellan programmen ser vi även här att eleverna på framför allt SA men också på ES i 
större utsträckning får provresultaten F-D i engelska 6 än på TE. På SA utgör F-D 69% av provresultaten, på ES 
är motsvarande siffra 35% och på TE 20%.  

I engelska ser vi att genomförandegraden minskat med 3 procentenheter i båda kurserna i engelska. Det är 
fortsatt en relativt hög genomförandegrad, cirka 85% totalt över våra skolor.  
 
DIAGRAM 5e: Betygsfördelning nationella provresultat per kurs – Svenska/svenska som andraspråk 
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DIAGRAM 5f: Betygsfördelning nationella provresultat per kön – Svenska/svenska som andraspråk 

 

I samtliga svenskkurser ser vi en minskad andel F mot VT19, framför allt i svenska som andraspråk 1 och 3 samt 
i svenska 3. I övriga nivåer av provresultaten sker små förändringar. Vi kan däremot se att flickor i något högre 
utsträckning än pojkar når provresultatet F i svenska som andraspråk 1 och 3 medan det i svenska 1 och 3 är 
pojkar som når provresultat F i större utsträckning än flickor. I svenska 1 och 3 är det dessutom flickor som i 
högre utsträckning än pojkar når de högre provresultaten C-A än pojkar. I svenska som andraspråk är 
fördelningen i provresultat något mer jämn med tanke på att det är relativt få elever med i statistiken vilket ger 
större utslag i statistiken mellan respektive läsår.  

Gällande betygsfördelning mellan programmen ser vi här att eleverna på ES i större utsträckning får 
provresultaten F-D i samtliga kurser i svenska än på SA och TE.  

I svenska som andraspråk 1 och 3 ser vi att genomförandegraden är relativt hög, ca 90%. I svenska 1 och 3 är 
genomförandegraden 77%. Fördelningen mellan könen är jämn förutom i svenska 1 där 25% av pojkarna inte 
genomför samtliga eller någon del av proven mot 19% av flickorna.  
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NORMER OCH VÄRDEN 
I den elevenkät som genomförs i januari återfinns olika frågor som behandlar respekt, trygghet och acceptans. 
Detta presenteras nedan. 
 
DIAGRAM 6: Elevenkät 

 

*Verksamhetsspecifik fråga 

I år minskar flera av elevenkätens värden något mot föregående års uppgång. För två läsår sedan kunde vi se 
att värdena ökade mer än vanligt och att eleverna ansåg sig se hur skolorna arbetade hårt under pandemin. 
Denna ökning stannade av i år även om flera värden låg kvar i nivå med eller över 2020 års nivå, vilket är det år 
då enkäten gjordes senast utan pågående pandemi. I elevenkäten detta läsår ser vi en tillbakagång av 
resultaten då flera värden minskar, dock endast med någon enstaka procentenhet generellt. Några värden 
ligger även kvar på föregående års nivå och något värde ökar något.  
 
I elevenkäten framgår bland annat att 92% av eleverna känner sig trygga i skolan och att 84% av eleverna 
tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Det är 91% av eleverna som tycker att individers 
olikheter accepteras på skolan, som är en ny fråga från om med läsåret 2021/2022. Det sista värdet saknar 
jämförelse över tid och med AcadeMedia i stort då det är en verksamhetsspecifik fråga för LBS skolor och en ny 
fråga för läsåret 2021/2022. Gällande trygghet och hur elever behandlar varandra minskar dessa värden i 
jämförelse med föregående läsår, men ligger fortsatt över AcadeMedias snitt.  
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 
Övergripande utvärdering av verksamheten behandlar utvärdering och analys av de resultat som presenterats 
ovan, huvudmannens särskilda insatser under läsåret samt presenterar de slutsatser som huvudmannen 
kommit fram till under respektive rubrik; Undervisning och lärande, Elevhälsoarbete och Demokrati och 
värdegrund.  

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Huvudmannens organisering och insatser för likvärdighet och kvalitet i undervisningen 
 
Organisering 
Inom LBS finns en etablerad process för det systematiska kvalitetsarbetet som omfattar principer, 
ansvarsfördelning, tidsplan i form av ett kvalitetshjul, uppföljningsprogram och strukturer för 
utvärderingstillfällen och dokumentation genom arbetsplan och kvalitetsrapport. LBS har också ett gemensamt 
underlag för att utvärdera undervisningen utifrån riktlinjerna för lärare i läroplanen som genomförs två gånger 
per läsår samt en elevenkät med tydlig koppling till skollagens krav som årligen genomförs på skolnivå. På 
huvudmannanivå finns en kvalitets- och utvecklingsansvarig (KUA) som sammanställer resultat, kvalitetssäkrar 
och stöttar rektorerna i genomförandet av enheternas systematiska kvalitetsarbete samt säkerställer i 
samarbete med skolchef att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på såväl skolnivå som 
huvudmannanivå.  
 
Inom LBS har skolchef och utbildningsdirektör ledningsmöte tre av fyra måndagar varje månad. Under dessa 
möten sker löpande uppföljning, utvärdering och dokumentation av verksamhetsplan och kvalitetsarbete, de 
gemensamma processerna och skolornas arbete och resultat. Då det behövs, beroende på process i årshjulet, 
deltar även en eller flera av övriga stödfunktioner som finns inom huvudmannens organisation. 
Utbildningsdirektör och skolchef har även regelbundna avstämningar med respektive stödfunktion antingen 
månadsvis eller ca varannan vecka kring verksamhetsaktuella frågor för att möta de behov som finns i 
verksamheterna. Två gånger per termin sker även ett möte där samtliga inom huvudmannens organisation 
deltar för att skapa insyn och samsyn kring samtliga processer inom organisationens årshjul. Vid varje 
terminsavslut sker även en utvärderingsdag med syfte att följa upp och analysera kvalitetsresultat samt 
utvärdera genomförda insatser inom det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Varje månad har skolchef enskilda månadsavstämningar med rektorer kring verksamhetsnära och aktuella 
frågor och avstämning i processer och resultat. Tre gånger per termin samlas hela rektorsgruppen tillsammans 
med samtliga från huvudmannens organisation. Dessutom organiserar skolchef att rektorerna ses i 
kvalitetsdialoger och regionsgrupper minst fyra gånger per läsår med syfte att rektorer ska få möjlighet till 
erfarenhetsutbyte samt kollegialt lärande. 
 
Under året har vi från huvudmannens sida kontinuerligt, utifrån de processer som etablerats, följt upp det 
systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Detta har skett genom avstämning av bland annat skolornas 
arbetsplaner, enkäter, undervisningsutvärderingar och betygsprognoser.  
 
För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av resursallokeringen 
tre gånger per år utifrån deras behov, både utifrån ekonomiska resurser såväl som övriga resurser, såsom 
verksamhetsutvecklare, KUA, HR. Huvudmannen diskuterar tillsammans med rektorerna på respektive enhet 
under läsåret för att skapa översyn av det faktorer i verksamheten som kan vara av vikt för resursfördelningen. 
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Detta gäller i samtliga av årshjulets resultat av exempelvis enkäter och uppföljningar såväl som för utvärdering 
av verksamheten vid läsårets slut.  
 
Huvudmannen kommer i sin egen analys av såväl de delar som följs upp enligt årshjulet som av 
verksamhetsåret att använda sig av detta framtagna och fördjupade analysverktyg (och av Skolverkets statistik) 
för att samla ihop empiriskt material och se över fler parametrar som kan utveckla förklaringar av 
studieresultat och andra resultat och utifrån det fatta beslut om kompensatoriska åtgärder och 
resursfördelning. Detta görs för att kunna hitta beröringspunkter mellan dessa resultat och att ännu tidigare 
kunna se i analysen vilka kompensatoriska åtgärder som behövs var, och hur huvudmannen kan bistå med 
dessa för att varje elev ska kunna nå utbildningens mål under tiden som utbildningen pågår. Det bidrar även till 
att kunna se systematiska och återkommande mönster och eventuella svårigheter som med långvariga insatser 
på sikt kan leda till bättre förutsättningar och i sin tur bättre resultat samt att rikta eller omfördela resurser mer 
träffsäkert både under tiden läsåret pågår och i början av ett nytt läsår. Huvudmannen har under läsåret utökat 
sin organisation med två verksamhetsutvecklare på deltid, med uppgift att stödja specifika enheter.  
 
En av LBS framgångsfaktorer som har bidragit till att lyfta LBS kvalitetsresultat över tid är att vi har långsiktiga 
satsningar på professionsutveckling som sträcker sig över flera läsår, med delmål som följs upp per läsår. Vi kan 
över tid tydligt se att resultaten på våra skolor hänger ihop med dessa satsningar och hur man på varje enskild 
skola lyckas skapa en kultur av kollegialt lärande, exempelvis genom att vi stärkt fokus i de lokala 
arbetsplanerna på att målen ska formuleras kring undervisningens kvalitet. Vi är därför uthålliga i dessa 
satsningar och flera av dem har en målformulering som sträcker sig över flera läsår, men justerats längs vägen 
utifrån de utvärderingar som görs löpande. Satsningarna bidrar också till att våra medarbetare och elever 
känner stolthet för sin skola och kan rekommendera den i hög grad, vilket skapar en stabilitet och således också 
goda förutsättningar för ytterligare kvalitetsförbättringar.  
 
Insatser 
Stärkt systematiskt kvalitetsarbete 
Under läsåret har huvudmannen fortsatta bistå med att ta fram material och stöttning kring de utökade 
analysverktyg och analysmallar som togs fram 2020/2021. De skolor som behövt bredda analysen något kring 
exempelvis om, och i så fall hur, kön och socioekonomisk bakgrund kan ha påverkan på resultaten, har också 
gjort det under läsåret. Vi har därmed sett att ett förtydligat analysverktyg kan hjälpa till med att bredda 
analysen i det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna för att få fatt i mer djupgående faktorer om vad som 
kan påverka elevernas förutsättningar till mer likvärdig GBP och examensgrad. Det som också 
uppmärksammats är att flera skolenheter behöver ytterligare stöd i sitt analysarbete framöver.  
 
Huvudmannen har även under läsåret arbetat med att på ett övergripande plan stötta skolorna i att arbeta mot 
att utjämna könsskillnader, dels genom att följa det utvecklingsarbete som påbörjas på vissa skolenheter under 
året, dels genom att samordna kring den nya läroplansskrivningen om sexualitet, samtycke och relationer. 
Något vi tidigare uppmärksammat i och med våra nya analysmallar har varit att det till viss del, och främst på 
vissa enheter, finns korrelation mellan andel pojkar på skolan i förhållande till GBP och examensgrad. Vi har 
även sett att det finns en tendens av att sätta fler F och streck i gymnasiegemensamma kurser och fler C-A i 
inriktningkurser. Därför har vi under läsåret ytterligare sett över huvudmannens egna analysverktyg för att mer 
träffsäkert kunna sätta in proaktiva och kompensatoriska insatser där det behövs och för att kunna rikta och 
omfördela resurser vid behov.  
 
Utifrån de analyser som gjorts genom uppdaterade analysverktyg har huvudmannen under läsåret haft större 
möjligheter att rikta kompensatoriska åtgärder där det behövs. En effekt har varit att kunna rikta eller 
omfördela resurser mer träffsäkert både under tiden läsåret pågår och i början av ett nytt läsår, till exempel 
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genom att vissa skolor med större behov kunnat få tätare uppföljning med skolchef eller annan stödfunktion 
samt kunnat ta in föreläsare. På längre sikt förväntar sig huvudmannen att detta arbete bidrar till att 
beslutsvägarna ska gå snabbt och enkelt så att alla elever når utbildningens mål efter sina förutsättningar på 
bästa sätt. Huvudmannen har dessutom gjort en översyn av samtliga analysverktyg och kartläggningsmaterial 
under läsåret och uppdaterat där det behövts. Huvudmannens förhoppning är att detta på sikt kommer 
förbättra vår utvecklade målstyrning i syfte att bidra till högre studieresultat för eleverna under sin 
gymnasietid, men även att ge ännu bättre förutsättningar för kommande elevers vidare studier och arbetsliv. 
 
Interna granskningar är ett återkommande inslag i vårt systematiska kvalitetsarbete. Under läsåret har tre 
interna granskningar genomförts. Detta sker i syfte att se över skolornas framgångsfaktorer men också för att 
kunna rikta stöd mot de delar av verksamheten och i undervisningen där det kan behövas. Effekten av dessa 
granskningar har bidragit till att vi kunnat identifiera framgångsfaktorer i undervisningen som kan spridas på 
skolorna samt stötta skolorna i att påbörja ett utvecklingsarbete kring de delar av verksamheten där det 
behövts. Det utvecklingsarbete som påbörjats på skolorna följs upp vid ett flertal tillfällen under året mellan 
skolchef, KUA och rektor och fortsätter så länge det behövs och avslutas då arbetet gett önskvärd effekt.    
 
Fortsatt riktat arbete med matematik 
Under läsåret har vi fortsatt att satsa särskilt på matematik, då insatserna varit uppskattad av såväl rektorer 
som lärare samt att betygen i framför allt grundkurserna började gå åt rätt håll samt att fler elever under 
föregående läsår nådde målen. Resultaten behövde förbättras ytterligare och det fanns fortsatt vissa 
skolenheter där resultaten är mer sviktande och vi såg därför att det var av stor vikt att arbetet fortskred. 
Delmålet under läsåret för matematiksatsningen var att den del som riktas mot lärare och den del som var en 
insats som riktas mot rektorer skulle sammanfogas under läsåret. Tyvärr har inte den matematiksatsningen 
fungerat såsom det var tänkt under läsåret och insatsen har varit sviktande. Styrningen av insatsen mot lärarna 
byttes ut under läsåret och hade inte samma effekt som tidigare. Det gjorde att deltagandet bland lärarna sjönk 
då träffarna ansågs oklara och inte skedde med tillräcklig frekvens.  
 
Den matematiksatsning som riktades mot rektorerna tappade dessvärre styrfart under läsåret vilket medförde 
även att sammanfogningen inte fungerade enligt våra förhoppningar. Vi ser tydligt av effekterna av detta på 
våra resultat då måluppfyllelsen i matematik minskar i år mot föregående läsår. Denna satsning ska lyftas igen 
under kommande läsår. 
 
Slutligen har det matematikstöd som letts av förstelärare fortskridit och varit en insats som uppskattats av 
berörda lärare.   
 
Ett annat ämne som behövde stärkas var svenska, och främst svenska 3. En liknande insats som för 
matematiken startades under läsåret 2021/2022 där en förstelärare på huvudmannanivå arbetat med riktat 
stöd till lärare och lärargrupper på övergripande nivå. Satsningen har styrts på ett bra sätt med täta träffar med 
tydlig agenda. Deltagandet bland lärarna har varit bra och insatsen har gett goda effekter i flera avseenden, 
dels genom att lärare i svenska upplevt att deras egen planering av undervisningen efter elevernas faktiska 
behov har stärkts, dels ser vi det på resultaten i svenska 3 som förvisso gått ner lite men där antal streck 
minskat och att resultaten i kursen överlag stabiliserats sedan föregående läsårs dramatiska nedgång.  
 
Främja ökad lärarbehörighet 
Huvudmannen har även under läsåret sett över hur vi på bästa sätt kan främja ökad behörighet hos de 
obehöriga lärare som funnits på våra skolor genom att erbjuda tid och förutsättningar för lärare att läsa 
behörighetsgivande kurser eller att slutföra sin lärarutbildning. Det har funnits ett relativt stort antal lärare som 
inte haft så lång väg kvar innan de uppnått lärarbehörighet, vilket vi velat främja. Vi har också ett stort antal 
lärare som undervisar i programspecifika ämnen med hög kompetens, och dessa lärare vill vi hjälpa att nå 
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behörighet. Under läsåret har styrningen för annonsering av tjänster där det saknas behöriga lärare 
tydliggjorts. Dessutom har lärare som har kort tid kvar till behörighet getts tid, stöd och gratifikation och under 
läsåret har 2 lärare tagit ut behörighet genom denna satsning. Detta är en långsiktig insats där delmålet för 
läsåret blir att kartlägga vilka behov till fortbildning som finns samt att ge förutsättningar för rektorer och lärare 
att också kunna genomföra detta. 
 
Professionsutveckling genom forskningscirklar 
Tillsammans med Göteborgs Universitet startade vi under läsåret ett nytt upplägg med forskningscirklar utifrån 
“professionsutveckling med aktionsforskning som grund”. Syftet med forskningscirklar är att bli en lärande 
organisation i syfte att utveckla undervisningens kvalitet. Både rektorer och lärprocessledare på skolorna har 
tillsammans under ledning av en forskare fokuserat på hur man jobbar vidare med att organisera för, 
genomföra och leda lärares lärande på skolorna. Under läsåret 2021/2022 inriktade sig arbetet på att sprida 
vidare (som under 2020/2021 genomförts som pilot) till övriga skolor med hjälp av LBS Göteborg och LBS Lund 
Vårt delmål under läsår var att få deltagarna trygga i en framtagen modell och de flesta skolor inom LBS deltog, 
vilket vi också lyckats med. Göteborgs universitetet har under läsåret bidragit med ett par inspel som gett stöd 
till rektorerna i kvalitetsarbetet under året.  
 
Efter utvärdering av detta års fortsatta satsning på forskningscirklar har det framkommit att modellen som 
tagits fram upplevts som givande. Deltagarna från skolorna har börjat känna sig mer trygga i det upplägg som 
skolchef tillsammans med forskare från Göteborgs tagit fram. Deltagandet i forskningscirklar har inneburit att 
den personal som deltar, under ledning av en lärprocessledare, själva ska komma fram till de frågor som ska 
diskuteras inom forskningscirkeln och sedan kontinuerligt vidareutvecklas på skolan under läsåret. Detta har 
mottagits väl och uppskattas av såväl medarbetare som rektorer.  
 
Huvudmannens utvärdering gav samma bild, det vill säga att det varit en positiv utveckling på arbetet med 
skolutveckling på egna villkor. Huvudmannen kan se att forskningscirklar nu är förankrat på de skolor som 
deltagit och att det bidragit till kunskap och förståelse för hur man arbetar med skolutveckling och kollegialt 
lärande baserat på de behov som finns på den egna skolan.  
 
Samlad analys av kunskapsresultaten 
Totalt fem av sjutton skolor med avgångselever har högre andel examen än rikssnittet 2021 och en skola, LBS 
Halmstad, lyckas nå 100% examen bland eleverna. Vidare har åtta skolor har en examensgrad på 90% eller 
högre. Det är glädjande att några av de skolor som föregående år hade lägst resultat har något högre andel 
examen detta läsår, vilket tyder på att de insatser som gjorts från huvudmannanivå för att höja lägstanivån på 
våra skolor har gett fortsatt resultat. Det gäller fortsatt på skolan LBS Nyköping där examensgraden ökar för 
tredje läsåret i rad. Tyvärr ser vi inte samma tendens för LBS Borås, LBS Jönköping, LBS Mediegymnasiet, LBS 
Stockholm Norra, LBS Trollhättan och LBS Örebro där examensgraden gått ner under läsåret. För LBS Borås och 
LBS Jönköping är det tredje året i rad där andel med examen minskar. Flera skolors examensgrad har minskat 
något mot föregående års examensgrad.  
 
Tre skolor har resultat som sticker ut från de övriga, LBS Stockholm Norra, LBS Trollhättan och LBS Varberg. För 
LBS Varberg sjunker resultaten för fjärde läsåret i rad, i år med 1 procentenhet. LBS Trollhättan vände 
föregående år en ökande trend och minskade andel med examen med 8 procentenheter. Detta läsår fortsätter 
LBS Trollhättan en negativ trend och andel med examen minskar med 18 procentenheter. LBS Stockholm Norra 
har avgångselever för andra gången i år och andel med examen minskar med 11 procentenheter. Detta är en 
klart negativ trend vilket medför att vi behöver titta särskilt på orsaken till detta på respektive skola.  
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För att ytterligare utreda orsakerna kring andelen elever som inte når examen på djupet genomfördes på 
huvudmannanivå en djupanalys av de elever som ej nådde examen 2022 (totalt 150 elever, 60 fler än 
föregående läsår). Av de 150 eleverna är ca 15% flickor, vilket är en något lägre andel flickor som totalt går på 
våra skolor. Den visar bland annat att 19 elever hade mellan 300–350 poäng satta F (9 fler än föregående läsår) 
vilket gjorde att dessa elever inte nådde examen. Det var även 68 elever som hade 400–750 poäng F (33 fler än 
föregående läsår och 51 elever med mer än 800 poäng F (20 fler än föregående läsår). Det är oroväckande att 
det är så många fler elever som fått F i behörighetsgivande kurser, och till stor del beror detta på att många fler 
elever än tidigare inte lyckats får minst godkänt i kursen svenska 3. I år är det särskilt beklämmande att 12 
elever har fått mellan 100–250 poäng F varav 7 elever fått ett F var i de behörighetsgivande kurserna 
Matematik 1b och svenska 3. Det är mycket olyckligt att 5 elever inte lyckats nå ett godkänt betyg i en 
grundkurs i matematik under sina tre år på gymnasiet.  
 
Vi kan också se att flera av de elever som inte nådde kraven för examen fanns med redan i den första 
examensprognosen som gjordes i september, och att de flesta av de elever som inte nådde examen fanns med i 
den sista examensprognosen i mars. Vi har med andra ord vetat om att flera av dessa elever riskerade att inte 
uppnå kraven för gymnasieexamen men trots detta inte nått hela vägen för att stötta eleverna i mål. Samtidigt 
kan vi konstatera att ett stort antal av de elever som fanns med i den första examensprognosen i augusti (totalt 
357 st.) lyckades genom olika proaktiva insatser på skolorna att ta sin examen. Examensprognoserna som 
metod och det arbete som görs kring dessa har alltså till stor del haft avsedd effekt.  
 
Enligt Skolverket finns viss korrelation mellan elevers skolbakgrund, socioekonomiska förutsättningar, utländsk 
bakgrund och kön i relation till GBP och examensgrad. Huvudmannen har under föregående läsår utvecklat ett 
analysverktyg för att på ett mer effektivt sätt kunna se om det finns korrelation mellan just dessa parametrar 
på våra skolor. Syftet är att se om och hur vi lyckas med det kompensatoriska uppdraget mot de elever som 
behöver det för att de ska lyckas så bra som möjligt med sina studier under sin gymnasietid. Analysverktyget 
bygger på en mall där dessa parametrar i jämförelse med varandra visar om det finns korrelation eller inte. Det 
vi kan se i denna korrelationstabell är att det finns nästintill ingen korrelation mellan elevers socioekonomiska 
förutsättningar eller migrationsbakgrund i jämförelse med GBP eller examensgrad på övergripande nivå inom 
LBS, inte heller över de tre senaste läsåren. Det vi däremot kan se är att skolor som har en hög andel elever 
med högutbildade föräldrar korrelerar något högre utsträckning i andel elever med något högre examensgrad 
och GBP. Denna korrelation sträcker sig över de tre senaste läsåren. 
 
Inom LBS går generellt en låg andel elever med utländsk bakgrund eller elever som är nyanlända till Sverige. I 
vår korrelationstabell ser vi inte heller någon generell koppling mellan utländsk bakgrund i förhållande till GBP 
eller examen. Detta indikerar att skolor som har med elever med utländsk bakgrund lyckas kompensera väl för 
att eleverna ska nå sina mål och därför ser huvudmannen inte att något generellt arbete på övergripande nivå 
behövs i nuläget inom våra skolor, förutom att göra skolorna uppmärksamma på denna parameter i analysen 
av sin verksamhet och i det förebyggande och främjande arbetet. Ett par av skolorna har däremot något större 
behov av att stöttas särskilt med proaktiva insatser framöver gällande kompensatoriska åtgärder, nämligen LBS 
Trollhättan och LBS Stockholm Norra. Skolor som lyckas väl med sina kompensatoriska åtgärder är LBS 
Halmstad och LBS Helsingborg.   
 
Däremot finns korrelation mellan andel flickor och GBP i viss utsträckning, och mer på generell nivå, vilket även 
sträcker sig över tid. Detta är ett mönster som även vissa skolor uppmärksammat och satt in åtgärder kring. Ett 
exempel på det är LBS Halmstad som inför läsåret 2021/2022 startade ett långsiktigt och systematiskt arbete 
med att utjämna könsskillnader gällande examensgrad och GBP. I årets korrelationstabell syns en utjämning 
gällande könsskillnader för LBS Halmstad, vilket tyder på att det arbete skolan påbörjat ger effekt. Här blir det 
viktigt att sprida detta goda arbetssätt inom organisationen, vilket är något som planeras inför kommande 
läsår. 
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Det som också märkts av och som även påverkar både examensgrad och GBP är distansundervisningen som 
pågått under de tre senaste läsåren. Under innevarande läsår har skolorna inte behövt anpassa sig till 
distansundervisning på samma sätt som tidigare läsår, men det har tydligt märkts av att det i perioder varit 
högre sjukfrånvaro bland såväl elever som bland personal. Vi kan tydligt se att enstaka kurser och enskilda 
elever fortsatt att påverkas negativt av distansundervisningen, och även om det kunde variera mellan skolorna 
under läsåret är det något som uppmärksammades i våra examensprognoser som gjordes under höst- och 
vårtermin. Här har skolorna inte alltid lyckats att få alla elever att nå målen trots gedigna proaktiva och 
åtgärdande insatser som lovskola och stödpass för elever som behövde det.  
 
Det vi också ser är att LBS Borås, LBS Kungsbacka och LBS Trollhättan har en hög andel F, mellan 16–19% av alla 
satta betyg. Samtliga av dessa skolors utfall indikerar att vi ska följa dem noga under nästa läsår. Här handlar 
det till stor del om att vi inte fullt ut har lyckats nå elever med hög frånvaro samt att dessa skolor haft flera 
elever som haft det svårt att komma tillbaka till närstudier efter pandemin, men vi kan också konstatera att 
arbetet på de olika skolorna kan utvecklas ytterligare i så väl arbetet med närvarofrämjande arbete, ledning 
och stimulans och med extra anpassningar inom ramen för undervisningen. Vi kan se att det föreligger relativt 
stora skillnader mellan skolorna som i första hand är knutna till skillnader i arbetssätt lokalt. Vidare är det av 
vikt att vara medveten om att elevantalet skiljer sig mellan skolorna, där få elever på LBS Kungsbacka ger större 
utslag på statistiken mellan läsåren än på LBS Trollhättan som är en större skola. 
 
Vid en uppföljning av vilka ämnen eleverna har flest icke godkända betyg (F), så är det fortsatt totalt högst 
andel F i kemi 1, historia 1b, idrott och hälsa 1, religionskunskap 1 samt naturkunskap 1b. Matematik är ett 
problematiskt ämne för många av våra elever och det är fortsatt relativt hög andel av eleverna som inte når 
godkänt i flera av matematikkurserna, men främst i matematik 1b. Vi har haft riktade satsningar i matematik 
och det arbetet började föregående läsår att ge resultat genom att mer likvärdiga arbetssätt och likvärdig 
bedömning spred sig mellan skolorna i och det kollegiala lärandet. Tyvärr har det arbetet inte fungerat 
tillfredsställande under innevarande läsår vilket vi också ser på resultaten och andel F i matematik 1b har ökat 
från 15% totalt föregående läsår till 22% i år. Vi ser också att det är en stor spridning mellan skolorna i denna 
kurs mellan 6% F på en skola, 10–17% på fem skolor, 21–27% på sex skolor och 30–38% på fem skolor. Det visar 
att det går att skapa förutsättningar för att nå en god måluppfyllelse, men att det från ett läsår till ett annat kan 
försämras avsevärt om de insatser som görs inte håller god kvalitet vilket vi ser tydligt gällande vår 
matematiksatsning. Arbetet med matematiksatsning är långsiktigt och kommer fortsätta genomföras framöver 
med särskilt fokus på överensstämmelser mellan nationella provresultat och kursbetyg med stöd i nya 
allmänna råd från Skolverket om betyg och prövning som kommer i starten av höstterminen 2022. 
 
Att historia 1b, idrott och hälsa 1, religionskunskap 1 samt naturkunskap 1b är kurser som återkommande 
dyker upp som kurser med relativt hög andel F är oroande. Varför dessa kurser återkommer år efter år är något 
vi påbörjade en översyn av under föregående läsår men som behöver intensifieras under kommande läsår. I år 
behöver vi dessutom titta särskilt på kemi 1. Det är dock spridning mellan skolorna och flera skolor har hög 
andel F i någon av dessa kurser (t.ex. 37% F i idrott på LBS Trollhättan och 0% på LBS Halmstad), men inte i 
samtliga. LBS Borås har däremot hög andel F i samtliga av dessa kurser vilket de även hade föregående läsår. 
LBS Kungsbacka, LBS Trollhättan och LBS Stockholm Norra är skolor som har hög andel F i minst 2 av dessa 
kurser (ca 20%). Detta är något som berörda skolor behöver analysera vidare. Vidare kan vi se att det satts en 
större antal streck i år än tidigare läsår (7 fler än föregående läsår), främst i samhällskunskap 1b, historia 1b och 
matematik 2c. Andel streck har även ökat i kurserna konstarterna och samhället och religionskunskap 1. Antal F 
och streck har däremot minskat kraftigt i kursen svenska 3 vilket är glädjande.  
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Även lärarbehörigheten kan ha betydelse för hur väl våra elever lyckas med respektive kurs på våra skolor. 
Flera skolor är i en tillväxtfas, framför allt vår LBS Malmö som startade 2020/2021 och som under läsåret fått in 
dubbelt så många elever. Det får som följd att vissa skolor har ett extra stort rekryteringsbehov. Vi ser även att 
variationen mellan skolorna är högre än vanligt i år där LBS Borås, LBS Jönköping och LBS Örebro har lyckats 
särskilt bra med att rekrytera behöriga lärare för tredje läsåret i rad. Däremot har LBS Nyköping, LBS 
Kristianstad och framför allt LBS Linköping inte har lyckats lika bra. Särskilt glädjande är att LBS Trollhättan 
lyckas rekrytera utbildade lärare och därmed vända föregående läsårs låga andel behöriga lärare. Glädjande är 
också att LBS totalt lyckats väl med att såväl vidareutbilda som rekrytera behörig personal och därmed ökar 
behörighetsgraden med 7 procentenheter.   

 
Utvärdering av likvärdighet och kvalitet i undervisningen 
 
DIAGRAM 7a: Överensstämmelse nationella provresultat/kursbetyg - Matematik 

 

 
DIAGRAM 7b: Överensstämmelse nationella provresultat/kursbetyg - Engelska 
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DIAGRAM 7c: Överensstämmelse nationella provresultat/kursbetyg – Svenska/svenska som andraspråk 

 

Gällande överensstämmelse mellan nationella provresultat och kursbetyg har vi tidigare legat över rikets snitt i 
flera kurser i matematik, engelska och svenska, alltså att kursbetyget varit högre än det provresultatet eleverna 
fått. De skolor som har högst avvikelser avseende ett högre kursbetyg än provresultat och kursbetyg totalt är 
LBS Lund (55%), LBS Kungsbacka (40%) och LBS Stockholm Södra (40%). De skolor som har lägst avvikelser är 
LBS Varberg (21%) och LBS Linköping (25%). De skolor som har högst avvikelser avseende ett lägre kursbetyg än 
provresultat är LBS Trollhättan (17%), LBS Borås (15%) och LBS Kungsbacka (13%).  
 
I samtliga matematikkurser förutom matematik 1b och 4 ser vi att överensstämmelsen mellan provresultat och 
kursbetyg ökat sedan VT19. I matematik 2b med 11 procentenheter, i matematik 2c med 26 procentenheter, i 
matematik 3b med 13 procentenheter och i matematik 3c med 3 procentenheter. I matematik 4 har 
överensstämmelsen minskat med 6 procentenheter och i matematik 1b med 19 procentenheter. Vi har fortsatt 
större avvikelser mellan provresultat och kursbetyg i jämförelse med rikets snitt från VT19 i samtliga av de 
avslutande kurserna i matematik förutom matematik 4, där rikets snitt VT19 var 18,8%. Tilläggas bör att flickor i 
något högre utsträckning än pojkar får ett högre kursbetyg än provresultat. Av de elever som fått ett lägre 
kursbetyg än provresultat återfinns endast pojkar.  
 
I engelska 5 ser vi att andel elever som fått ett högre kursbetyg än provresultat ökat, medan elever som fått ett 
lägre kursbetyg än provresultat minskat. I jämförelse med rikets snitt från VT19 ligger vi nu i linje gällande 
högre kursbetyg och under gällande ett lägre kursbetyg. I engelska 6 ligger vi kvar på samma nivå som VT19 
med små förändringar. I engelska 6 ligger vi 4 procentenheter över gällande ett högre kursbetyg än 
provresultat och 3 procentenheter över gällande ett lägre. I båda kurserna i engelska är det pojkar som i större 
utsträckning än flickor får ett lägre kursbetyg än provresultat och flickor som får ett högre. Skillnaden är störst i 
engelska 5 där 22% av flickorna får ett högre betyg mot pojkarnas 11%. I engelska 6 får 16% av pojkarna ett 
lägre betyg mot 10% av flickorna.  
 
I svenska som andraspråk 1 och i svenska 1 ser vi att andel elever som fått ett högre kursbetyg än provresultat 
ökat, medan det i svenska som andraspråk 3 och i svenska 3 minskat. I jämförelse med rikets snitt från VT19 
ligger vi fortfarande högt över gällande högre kursbetyg i samtliga kurser förutom svenska som andraspråk 3. 
Gällande att eleverna fått ett lägre kursbetyg än provresultat ligger vi ungefär i linje med rikets snitt från VT19. 
Liksom i de andra kurserna är det flickor som i större utsträckning än pojkar får ett högre kursbetyg än 
provresultat och pojkar ett lägre. Skillnaden är störst i svenska 1 där 60% av flickorna får ett högre kursbetyg än 
provresultat mot pojkarnas 42%, och skillnaden mellan könen har ökat sedan VT19. 
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Sammantaget blir det tydligt att avvikelserna är högre än rikets snitt samt att flickor i högre utsträckning än 
pojkar får ett högre kursbetyg än provresultat och att pojkar oftare får ett lägre kursbetyg än provresultat 
generellt. De skolor som har högst avvikelser avseende ett högre kursbetyg än provresultat totalt är LBS Lund 
(55%), LBS Kungsbacka (40% och LBS Stockholm Södra (40%). De skolor som har lägst avvikelser är LBS Varberg 
(21%) och LBS Linköping (25%). De skolor som har högst avvikelser avseende ett lägre kursbetyg än provresultat 
är LBS Trollhättan (17%), LBS Borås (15%) och LBS Kungsbacka (13%).  
 
De analyser skolorna själva gjort kring detta är att det finns flera orsaker till att avvikelserna ser ut som de gör. 
Dels handlar det om att de elever som inte når ett godkänt resultat på de nationella proven fått chans att 
genomföra de momenten efter provens genomförande och därmed nått kraven för godkänt, dels handlar det 
om att förberedelserna inför de nationella proven inte varit tillräckliga och att eleverna vid provens 
genomförande varit nervösa och därmed inte presterat som vid andra provtillfällen. Det är även så att 
nationella prov i engelska och svenska går tidigare under terminen vilket gör att elever som inte lyckats nå 
kraven för godkänt på samtliga delar av de nationella proven haft möjlighet att göra klart moment i kursen 
vilket kan ge ett godkänt betyg i kursen men inte på provet. I matematik är det svårare då nationella proven 
genomförs i tät anslutning till betygsättningen. 
 
De elever som fått ett lägre kursbetyg än provresultat är oftast de elever som inte genomfört samtliga delar av 
kursens centrala innehåll vilket gjort att ett tillräckligt underlag för minst godkänt i kursen saknats. Det är 
dessutom många fler ämnen att rusta eleverna för än de som har nationella prov. Här behöver konstruktiva 
dialoger föras mellan rektorer och lärare på samtliga skolor kring utbildningsuppdraget i förhållande till de 
nationella proven samt uppfattningen om vad det innebär att särskilt beakta de nationella proven vid 
betygsättning. Detta är något som huvudmannen ska satsa särskilt på under kommande läsår.  
 
DIAGRAM 7d: Resultat undervisningsutvärdering VT2021/VT2022 

 

Årets undervisningsutvärderingar genomfördes i november 2021 och i april 2022. Undervisningsutvärderingen 
är ett verktyg för rektor att få en indikation på hur eleverna upplever undervisningen på skol- och individnivå, 
samt för den enskilda läraren att få en indikation på vad eleverna tycker om undervisningen och därmed få 
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ytterligare verktyg att under kursens gång utveckla sin undervisning i samråd med eleverna. 
Undervisningsutvärderingen består av tio påståenden samt två fritextfält där eleverna ombeds ange vad i 
undervisningen som är bra och vad som kan bli bättre. Eleverna kan välja att svara i vilken grad de håller med 
om påståendet genom att ange 1–10 där 1 är stämmer inte alls och 10 är stämmer mycket bra, samt 
svarsalternativet vet ej. I resultatet delas skalan 1–10 upp i 3 spann; 1–3, 4–6 och 7–10. Positivt utfall 
registreras endast för de elever som markerar de högsta svarsalternativen (7–10) på enkätens tiogradiga skala.  
 
I årets undervisningsutvärderingar kan vi se att resultaten totalt ligger kvar på samma nivå mellan 
vårterminerna, där 75% av eleverna svarar i spannet 7–10. Det är fortsatt påståendet lärare informerar 
regelbundet via samtal och/eller skriftligt om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer som har 
lägst andel svar 7–10 och det minskar med 1 procentenhet totalt. Variationen mellan andel svarande 7–10 
ligger mellan 56% till 76% där LBS Kristianstad ligger lägst och LBS Linköping ligger högst. LBS Linköping ligger 
högst för andra läsåret i rad, även om de i år minskar sitt resultat med 4 procentenheter.  
 
Påståendena om läraren inspirerar mig att lära mig mer samt läraren ger mig möjlighet att utveckla min 
kreativitet har relativt låg andel elever som anger 7–10 som svarsalternativ, 71%. Dessa påståenden ligger kvar 
på samma nivå mellan terminerna och varierar mellan skolorna, där LBS Kristianstad, LBS Kungsbacka och LBS 
Malmö ligger lägst, cirka 62% och där LBS Örebro och LBS Göteborg ligger högst, cirka 76%. I elevenkäten ställs 
en liknande fråga; Jag tycker att studiemiljön på min skola är kreativ och inspirerande. I elevenkäten svarar 69% 
i spannet 7–10, ett resultat som är i nivå med föregående läsår. Att dessa påståenden om kreativitet ligger lågt i 
jämförelse med andra påståenden i undervisningsutvärderingen och har gjort så över tid är något vi behöver se 
över. LBS bedriver kreativa utbildningar inom flera olika inriktningar och dessa påståenden bör ligga högre än 
vad de gör. Ett arbete pågår på flertalet skolor att framöver arbeta med just studiemiljön på skolan, där 
utrymmen görs om, möbler köps in och grupprum ordnas efter LBS färger och varumärkesprofil. Under nästa år 
kommer flera skolor att ha fått nya miljöer, och en skola ska flytta till helt nya lokaler i ett 
AcadeMediagemensamt skolcampus. Det är även så att flera skolor vittnar om att elevinflytandet minskat 
under åren med pandemi och att det är ett arbete som tagit tid att återupprätta.  
 
Vidare kan vi se att påståendena Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för 
mig (varierar mellan skolorna från 74% till 86%), Jag litar på att läraren ingriper om någon utsätts för 
kränkningar (varierar mellan skolorna från 69% till 90%) samt Läraren är mån om att alla elever ska få komma 
till tals och bli lyssnade på (varierar mellan skolorna från 79% till 91%) är de påståenden som har högst andel 
svarande på nivå 7–10 vilket de även varit över tid. Det är LBS Kungsbacka som ligger lägst på det första 
påståendet, LBS Stockholm Norra ligger lägst på det andra och LBS Kristianstad på det tredje. LBS Örebro ligger 
högst på samtliga av dessa påståenden.  
 
Påståendet Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig ligger också 
relativt högt i andel svar 7–10, 80%. Även i elevenkäten svarar eleverna något högre på det liknande påstående 
Jag kan få extra hjälp eller stöd i skolan om jag behöver det (82%). Det är LBS Örebro som har högst andel nöjda 
elever (86%) och LBS Kristianstad som ligger lägst (73%). Majoriteten av skolorna har ett resultat i 
undervisningsutvärderingen mellan 75–80% vilket är mycket glädjande då det indikerar att eleverna i stor 
utsträckning upplever att de får hjälp och stöd för att klara sina studier. Däremot är det ett resultat som 
minskar mot föregående år. Skillnaden i detta resultat beror delvis på att många elever under tiden för 
distansstudier upplevde att de fick utökat stöd för att klara studierna. Det tyder på att distansstudierna kan ha 
stärkt skolornas arbete i att hitta rätt hjälp och stöd för enskilda elever på ett sätt som behöver anpassas helt 
till deras studiesituation på individnivå. Den här typen av individuellt stöd kan under innevarande läsår mer ha 
gått över i anpassningar på gruppnivå där individen inte längre upplever enskilt på samma sätt i ett klassrum 
som via en skärm med en lärare eller mentor. 
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Påståendet Läraren kan skapa studiero/arbetsro minskar med en procentenhet, från 76% till 75% från 
föregående läsår. Resultatet varierar mellan skolorna från 70% till 88% där LBS Örebro ligger högst och LBS 
Stockholm Södra ligger lägst. I elevenkäten svarar 72% av eleverna i spannet 7–10 på en liknande fråga; Jag 
tycker att jag kan få arbetsro i skolan. Även här svarar elever på LBS Stockholm Södra lägst och LBS Linköping 
högst.  
 
Sammantaget visar undervisningsutvärderingen på att eleverna på våra skolor generellt är nöjda med lärarnas 
undervisning, även om variationer mellan lärare och på de olika skolorna förekommer. Jämfört med tidigare år 
ligger de flesta resultaten kvar på samma nivå som föregående läsår, några påståenden har minskat med en 
procentenhet och påståendet läraren möjligt för mig som elev att ha inflytande över hur undervisningen är 
upplagd är det enda resultat som ökar; 2 procentenheter och 73% svarar mycket positivt, d.v.s. 7–10.  
 
Utöver undervisningsutvärderingarna ger också den elevenkät som genomförs årligen av AcadeMedia en 
indikation på hur undervisningen fungerarar på våra skolor. Även i elevenkäten ombeds eleverna, från och med 
läsåret 2017/2018, bland annat att svara på om de som helhet är nöjda med undervisningen. Nedan visas 
andelen positiva svar (7–10) per skola.   
 
DIAGRAM 7e: Elevenkät - Jag är nöjd med undervisningen på min skola (andel positiva 7–10) 
 

 

Totalt är 77% nöjda med undervisningen vilket är 1 procentenhet lägre än föregående läsårs mätning. LBS 
Linköping fortsätter att förbättra sitt resultat för fjärde läsåret i rad och ligger nu på 90%. Liknande ökning görs 
även på LBS Helsingborg och LBS Nyköping som visar på ett ökat resultat sett över tre läsår. LBS Borås, LBS 
Göteborg, LBS Kungsbacka och LBS Lund ökade under föregående läsår och minskar något under detta läsår. På 
andra sidan skalan så uppvisar LBS Stockholm Norra, LBS Stockholm Södra, LBS Växjö och LBS Halmstad motsatt 
tendens där den totala nöjdheten med undervisningen minskar för tredje läsåret i rad. LBS Mediegymnasiet 
och LBS Örebro hade minskade resultat förra året men ökar i år. Föregående läsår låg samtliga av LBS skolor, 
förutom LBS Borås, över genomsnittet för AcadeMedias gymnasieskolor totalt. Läsåret 2021/2022 har 
AcadeMedias snitt minskat med 2 procentenheter till 76% och i år ligger åtta av skolorna under snittet och tio 
skolor över eller i linje med snittet.  
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Där är fortsatt för låg andel av eleverna som i elevenkäten svarar att de tycker sig få arbetsro i skolan, ett 
resultat som däremot ökat mest under innevarande läsår. I både undervisningsutvärderingen och i elevenkäten 
är det ungefär lika gällande andel av eleverna som upplever att de anser att lärarna är bra på att skapa 
studiero/arbetsro vilket kan tyda på att det som sker i den övriga skolmiljön eller mellan lektioner kan påverka 
resultatet i elevenkäten. Elevenkäten är mer övergripande i sin frågeställning och från och med läsåret 
2020/2021 finns därför ytterligare en fråga med; Jag tycker det är bra studiemiljö på min skola. Även på denna 
fråga svarar eleverna i paritet med frågor om arbetsro i övriga enkäter. Insatser kopplade till arbetsro, studiero 
och studiefokus har varit ett fokusområde på flera av våra skolor under ett antal år och att den ökning vi 
tidigare sett stannat av är inte bra.  
 
Vi vet att Covid-19 haft påverkan på elevernas svar i årets enkäter under de tre senaste läsåren. Årets elevenkät 
genomfördes i januari 2022 då den fjärde vågen av pandemin, Omikron, drabbade Sverige och svensk skola 
med stor sjukfrånvaro och oroliga skoldagar som följd. Skolsituationen för våra elever, lärare och annan 
skolpersonal har påverkats mycket av pandemins effekter och de snabba omställningar som krävts. Vi är 
medvetna om att det påverkat några skolor mer än andra beroende på hur stor smittspridning det varit i 
respektive kommun. Vi är också medvetna om att undervisningen i vissa kurser drabbats hårdare än andra, 
antingen då lärare och/eller elever i olika utsträckning blivit sjuka och därmed varit frånvarande från skolan en 
längre tid. Vi är slutligen medvetna om att pandemins påverkan på samtliga faktorer i skolan är synnerligen 
svåranalyserat detta läsår och har varit så under tiden för pandemin. 

 
Slutsatser och arbetet framåt 
Även om de övergripande resultaten visar på att vi lyckats nå en god måluppfyllelse totalt, behöver vi från 
huvudmannens sida inför kommande läsår fokusera på att fortsätta att förbättra resultaten på de orter där vi 
identifierat svagheter i den totala måluppfyllelsen, i GBP och i andelen elever som efter avslutade studier inte 
uppnår kraven för en gymnasieexamen. Vi ser exempelvis att det satts något fler streck än tidigare och att 
ämnen som svenska, matematik, idrott och hälsa, religion och historia ytterligare behöver stärkas. Här behöver 
vi fortsätta att utveckla likvärdigheten kring det som sker i klassrummet; i undervisningen, i studiemiljön samt 
kring bedömning och betygssättning under kommande läsår ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Vi ser också att det till viss del har betydelse om man är kvinna eller man gällande GBP. Att kön har betydelse 
för resultaten har flera skolor uppmärksammat och på lite olika sätt startat ett arbete kring. Huvudmannens 
ansvar under kommande läsår blir att dels följa skolornas arbete kring att utjämna könsskillnader och arbete 
mot att höja pojkars skolresultat, dels skapa förutsättningar för samtliga skolors långsiktiga systematiska 
jämställdhetsarbete. Det har även betydelse om du är man eller kvinna angående om du får ett högre 
kursbetyg än nationella provresultat vilket är något som alla skolor inom LBS på övergripande nivå måste 
arbeta mer med. Det handlar dels om att se till att skolorna aktivt arbetar med att förbereda såväl lärare som 
elever inför proven som att se till att alla elever har rätt förutsättningar för att nå resultat efter sina förmågor. 
Här behövs ett gemensamt arbete med mer samarbete, samsyn och samrättning till både inom en skola samt 
mellan skolor. 
  
Vi ser vidare, i dialog med rektorerna och elevhälsan på enheterna, att vi har en relativt hög andel elever med 
hög frånvaro samt elever med stora behov av extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen, vilket vi 
inte lyckats möta fullt ut under läsåret i spåren av pandemin. Skolorna uttrycker bland annat i sina egna 
analyser i respektive enhets kvalitetsrapport att de trots till exempel särskilt stöd via ett åtgärdsprogram och 
andra insatser har svårt att nå fram till elever som av olika orsaker, ofta på grund av psykisk ohälsa eller 
betydande frånvaro, vilket kan leda till att de inte tillgodogör sig utbildningen. Ett fortsatt strukturerat och 
systematiskt arbete med såväl främjande som förebyggande arbete, åtgärdande insatser samt utveckling av 
undervisningen kommer att krävas, där Närvarolyftet är en sådan insats vilket två skolor sedan tidigare är 
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anslutna till. Utifrån en behovsanalys av flera parametrar ska ytterligare fyra skolor ansluta till Närvarolyftet 
under läsåret 2022/2023.   
 
Huvudmannens utökade analysverktyg har även medvetandegjort och utökat analysen kring faktorer som 
synliggör skillnader i socioekonomiska faktorer, men främst kring faktorer som rör könsskillnader. 
Huvudmannen har breddat analysen i det systematiska kvalitetsarbetet för att få syn på mer djupgående 
faktorer om vad som kan påverka elevernas förutsättningar till mer likvärdig GBP och examensgrad. Utifrån det 
har även flera skolor uppmärksammat ett behov av att utjämna könsskillnader i GBP mellan flickor och pojkar 
samt att höja pojkars examensgrad i sitt kommande utvecklingsarbete för läsåret 2022/2023. Huvudmannen 
har därmed startat upp ett samarbete med flera organisationer för att skapa en grundutbildning kring de 
kommande läroplansändringarna om sexualitet, samtycke och relationer där även jämställdhet är ett centralt 
begrepp. Detta för att huvudmannen vill på allra bästa sätt kunna bistå samtlig personal på våra skolor med 
material och stöttning, samt skapa möjligheter att sprida goda arbetssätt vidare till övriga skolenheter för att 
medvetandegöra arbetsprocesser och framgångsfaktorer för en mer jämställd måluppfyllelse oberoende av 
könstillhörighet. 

 
Slutligen kan vi konstatera att en lång period av pandemi och restriktioner gjort att skolor behövt ställa om 
snabbt, vilket gjort att kreativiteten i såväl undervisningen som i studiemiljön drabbats och inte kunnat 
genomföras med samma kvalitet som tidigare. Även om eleverna generellt är nöjda med den undervisning som 
bedrivs är detta något som märks av i och med något minskad examensgrad, minskad GBP samt avvikelserna på 
de nationella proven i förhållande till kursbetygen. Att ta ett samlat grepp kring betygssättning och bedömning 
där gemensamma arbetssätt för ökad likvärdighet och rättssäkerhet står i fokus är av stor vikt under 
kommande läsår. Vi ska dessutom satsa särskilt på god utbildning av hög kvalitet där alla elever kan lyckas, där 
undervisningen är central. 
 

 
TRYGGHET OCH VÄRDEGRUND 
Huvudmannens organisering och insatser för arbetet med trygghet och värdegrund 
 
Organisering 
Inom huvudmannen finns gemensamma arbetssätt för att säkerställa skolornas förutsättningar när det gäller 
elevernas inflytande på utbildningen. Dessa omfattar inflytande på såväl skolnivå som i undervisningen, och 
innehåller bland annat rutiner för klagomålshantering. Varje skola har även elevskyddsombud. Dessutom 
arbetar skolorna lokalt med elevinflytande genom att elever deltar i likabehandlings- och värdegrundsarbetet, 
elevråd och klassråd. Under året har skolorna medvetandegjorts om vikten av den reella påverkan på 
undervisningens planering, genomförande och examinering. Detta viktiga område får skolorna även feedback 
kring i de elevenkäter och undervisningsutvärderingar som genomförs och utifrån den lokala skolans analys blir 
det vid behov en del av det lokala utvecklingsarbetet. Det finns därför under varje läsår goda förutsättningar att 
planera och organisera en utbildning med hög kvalitet ur flera perspektiv då samtliga insatser tar avstamp i en 
gemensam strategi. Utöver det har LBS en central utbildning för elevambassadörer vars främsta uppgift är att 
representera skolan vid öppna hus och vid elevbesök. Det medför ett naturligt erfarenhetsutbyte mellan elever 
på olika skolor.  
 
För skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete finns det gemensamma arbetssätt och rutiner, såsom 
mallar för plan mot kränkande behandling, rutiner för anmälan etc. Samtliga skolor upprättar varje år ett 
samlat plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för arbetet mot 
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diskriminering och för att främja likabehandling) i kalenderårsskiftet utifrån den kartläggning som vi 
huvudmannagemensamt genomför på höstterminen varje läsår och kommuniceras i januari varje kalenderår.  
 
Huvudman går vid varje läsårsstart igenom rutin vid kränkande behandling och efterföljande arbete med alla 
rektorer på ett rektorsmöte. Under läsåret påminner och förtydligar även huvudmannen vid ett par tillfällen 
om vikten av att rutinerna lyfts inom respektive skola med all personal och att rektor har ett ansvar att se till så 
att rutiner och riktlinjer följs och fungerar på ett tillfredsställande sätt. Två gånger per termin har AcadeMedias 
jurist och KUA möte kring inkomna ärenden, utredning och utfall av de ärenden som anmälts för att på ett 
systematiskt sätt kunna upptäcka mönster i syfte att kunna undvika att liknande situationer uppstår igen. 
 
Rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling 
Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av kränkning på skolan ska 
kontakta en medarbetare på skolan som eleven har förtroende för. Den ur personalen som tar emot elevens 
berättelse eller uppmärksammar kränkningar på annat sätt är ansvariga och skyldiga att anmäla detta till 
rektor. I varje situation där kränkningar förekommit på skolenheten är det rektors ansvar och skyldighet att 
göra en anmälan till huvudmannen. Denna anmälan ska innehålla utförlig information om händelsen, vilka som 
varit inblandade, när det inträffade och när anmälan togs emot. Utifrån denna information gör huvudmannen 
tillsammans med rektor en utredning kring de aktuella kränkningarna/trakasserierna för att identifiera vilken 
typ av kränkningar som förekommit. Samtliga utredningar görs av kvalitetsorganisationens skoljurister. Utifrån 
vad varje utredning visar ansvarar sedan skolchef för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra 
förekomsten av kränkande behandling i framtiden. Samtliga utredningar dokumenteras och sammanställs för 
att ligga till grund för den kartläggning som både huvudmannen och de enskilda skolenheterna gör inför 
upprättandet av skolornas planer mot kränkande behandling. 
 
När det gäller anmälningar av kränkningar/diskriminering utgör detta ytterligare är ett viktigt underlag för att 
bedöma kvaliteten på våra utbildningar. Totalt gjordes 22 anmälningar inom LBS under läsåret vilket är en 
minskning från de 28 anmälningar som gjordes under föregående läsår. Skoljuristen har kunnat konstatera 13 
fall av trakasserier, sexuella trakasserier eller annat fall av kränkande behandling. I de fall det fanns behov av 
åtgärder på skolnivå eller individnivå sattes sådana insatser in för att lösa situationen.  
 

 

 
Resultatet av utredningarna visar att eleverna i 1 fall av dessa ärenden blivit utsatt för trakasserier, 2 fall av 
sexuella trakasserier och 10 fall av annan kränkande behandling. I övriga 9 fall har bedömningen efter utförd 
utredning visat att det ej handlat om kränkning/trakasserier eller att underlaget i kränkningsanmälan inte varit 
tillräckligt och att kränkning därmed inte kunnat påvisas. Av konstaterade fall är det 50% som rör flickor, vilket 
är dubbelt så mycket som andel flickor på våra skolor och dubbelt så hög andel mot föregående läsår. Vi kan 
också se att det enbart är flickor som är representerade i konstaterade fall av sexuella trakasserier.  
 
Av 18 skolor inom LBS är det 7 skolor där inga anmälningar om kränkande behandling inkommit till 
huvudmannen under läsåret vilket är lågt. 3 skolor har lämnat in en anmälan och resterande ligger mellan 2 och 
4 anmälningar. LBS Lund har under två läsår stuckit ut med högst antal anmälningar, men i år har inga 
anmälningar gjorts på skolenheten.  
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Insatser 
Stärkt samsyn kring värdegrunds- och demokratiuppdraget 
Under läsåret 2020/2021 såg vi kraftigt förbättrade resultat i de enkäter och kartläggningar eleverna fyllt i, 
trots pandemi och distansstudier. Det tydde på att skolorna arbetade väl med värdegrunds- och 
demokratiuppdraget samt med att efterleva gemensamma rutiner för att få eleverna att trivas. Det vi däremot 
också förstod var att vi som huvudman behövde stötta skolorna i att komma tillbaka efter pandemin, i den 
mening att eleverna i en kompletterande intervju också gav uttryck för att ha svarat lite bättre än vanligt då de 
sett hur skolorna arbetat extra hårt under tiden för distansstudier. Vi behövde därför under uppstarten av 
läsåret stötta skolorna i att återuppta sitt värdegrunds- och demokratiarbete med full kraft nu när eleverna åter 
skulle återgå till närundervisning, där eleverna gavs reellt inflytande och var delaktiga. Vidare har vi under 
läsåret behövt stötta skolorna i att utöka likabehandlingsarbetet med innehåll som har bäring i elevernas 
vardag och vad de också efterfrågat. Detta genom att starta upp samarbeten med externa organisationer för 
att skapa en grundutbildning om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer. 
 

Utvärdering och analys  
Antalet anmälningar vittnar till viss del om att det finns en rutin kring att anmäla som fungerar eftersom 
anmälningar kommer in till huvudmannen, men minskningen från föregående läsår kan också vara en 
indikation på att huvudmannens påminnelser om vikten av att anmälningar görs behöver stärkas för att bidra 
till att rektorerna faktiskt anmäler enligt ovan beskriven rutin. Samtidigt visar resultaten i såväl elevenkät som 
likabehandlings- och värdegrundskartläggningen att det totalt inom LBS är en stor andel elever som upplever 
trygghet, som litar på personalens ingripande om något händer och som inte upplever något i skolmiljön som 
diskriminerande. Men det finns variationer i resultaten på skolnivå och med tanke på vad elever i vissa fall 
uttrycker i sina fritextssvar så borde anmälningar om kränkande behandling vara fler. Utifrån att anmälan om 
upplevda kränkningar fortsatt är relativt få i antalet totalt och att det på vissa skolor inte anmäls alls, så 
kommer vi som huvudman att fortsätta påminna och förtydliga om vikten av att rutinerna implementeras och 
fungerar på ett tillfredsställande sätt på varje skolenhet och är välkänd hos såväl elever som hos personal.  
 
DIAGRAM 8a: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning 
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DIAGRAM 8b: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (forts.) 

 

Årets likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomfördes i november 2021 visade att eleverna 
generellt är trygga på skolan vilket tyder på att ett aktivt och målinriktat värdegrundsarbete bedrivs i 
verksamheterna. Däremot är den fråga som har lägst andel ja om eleverna fått information om skolans 
likabehandlings- och värdegrundsarbete. Resultatet varierar mellan skolorna där den skola som ligger lägst har 
68% (LBS Linköping) andel elever som svarar ja, och den skola som ligger högst har 99% (LBS Varberg). Fem 
skolor ligger mellan 80%-85% och tio skolor ligger mellan 90%-95%. Här kan vi se att trots att skolorna har ett 
aktivt och medvetet värdegrundsarbete så har pandemin haft viss eftersläpande effekt. Större delen av 
höstterminen har skolorna fokuserat på att välkomna elever tillbaka skolan genom närvarofrämjande insatser 
och att på ett bra sätt återgå till närundervisning. Likabehandlings- och värdegrundsarbetet har därför kommit i 
gång något senare än vanligt på flera skolor. Vissa skolor har även behövt göra en insats gällande att återigen få 
i gång elevråd, trygghetsgrupp och att återgå till samarbetsstärkande gruppaktiviteter på det sätt som gällde 
före pandemin.  
 
Under läsåret 2021/2022 kan vi se höga resultat totalt på våra skolor. De frågor där eleverna svarar högst andel 
positiva svar är angående trygghet, om personalen behandlar eleverna på ett bra sätt samt något i skolmiljön är 
diskriminerande. Dessa resultat ligger även högst över tid. Däremot ser vi små förändringar på flera resultat 
som går ner med 1 procentenhet. Detta beror till stor del på att det för eleverna varit en omställning under 
hösten att samlas i skolorna igen, och att det tagit lite tid för såväl elever som personal att återfå gemensamma 
och skapa välkända rutiner vid högre elevantal i skolorna.  
 
Inom LBS skolor upplever sig eleverna generellt trygga. Totalt svarar 96% ja på den frågan och samtliga skolor 
utom tre har ett resultat över 95%. En skola har ett resultat på 100%. Det är 92% av eleverna som svarar 
nekande på att de någon gång känt sig illa behandlade av andra elever och 95% som svarar nekande på att de 
någon gång blivit illa behandlade av personal. Det är slutligen 91% av eleverna som svarar jakande på att 
eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Resultatet varierar med som högst 11 procentenheter mellan 
skolorna kring dessa frågor, och ingen skola ligger under 88%. Detta tyder på att skolornas arbete med att 
motverka kränkningar fungerar i relativt hög grad och att gällande rutiner efterlevs.  
 
Föregående läsår kunde vi se i elevernas fritextsvar är att det på vissa skolor kunde förekomma kränkande 
ordväxling kopplat till enskilda elever i en klass på en skola. Huvudmannen informerade därför rektorerna tidigt 
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under uppstarten av läsåret vikten av att fortsätta arbeta med att skapa samsyn om vad som är kränkande 
jargong samt vikten av ett aktivt arbete mot kränkande behandling. Inför revidering av årets 
likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling genomfördes också en skrivarstuga där rektorerna fick 
möjlighet att diskutera dilemman och framgångsfaktorer tillsammans med KUA. I årets likabehandlings- och 
värdegrundskartläggning ser vi fortfarande att det förekommer kränkande ordväxling, men exemplen eleverna 
ger i fritextsvaren i år är mer specifika kring att det som kan uppstå är kränkande ord om elever med annan 
sexualitet, funktionsvariation och psykisk ohälsa. Det uttrycks även i fritextsvaren att lärare kan vara de som 
kränker elever genom att inte ha tillräcklig förståelse för elever med annat pronomen, annan könsidentitet 
eller annan trosuppfattning.  
 
DIAGRAM 8c: Elevenkät 

 

Den fråga som ligger lägst i elevenkäten i år är om studiemiljön är kreativ och inspirerande. Frågan har legat 
relativt lågt under tre läsår och minskade med 2 procentenheter föregående läsår. I år är detta ett av de tre 
värden i elevenkäten som ligger kvar på samma nivå som föregående år. Variationen mellan skolorna är fortsatt 
stor, där LBS Stockholm Norra ligger lägst (53%) och LBS Nyköping ligger högst (82%). Sex av skolorna ligger 
mellan 60%-68% och åtta mellan 71%-79%. Vi ser dessutom att denna fråga har en relativt stor andel missnöjda 
elever, alltså elever som svarar inom spannet 1–4. Inom LBS har vi inte varit nöjda med resultatet och 
huvudmannen påbörjade därför under året att tillsammans med rektorerna på respektive skola arbeta med 
under läsåret genom att bearbeta och definiera LBS vision.  
 
Förra läsåret låg åtta av skolorna mellan 68%-69% på frågan om eleverna upplever att de kan få arbetsro i 
skolan och fem skolor mellan 70%-79%. I år ligger i stället tretton av skolorna mellan 70–79% vilket är en 
förbättring av lägstanivån på våra skolor totalt sett. Totalt på våra skolor minskar resultatet gällande arbetsro 
på 71% vilket är en minskning med 2 procentenheter sedan föregående läsår men ligger 4 procentenheter över 
resultatet från 2020, vilket var det senaste tillfället som elevenkäten genomfördes före pandemin. LBS 
Linköping (82%) och LBS Nyköping (80%) ligger högst och LBS Stockholm Södra (59%) och LBS Borås (66%) ligger 
lägst i årets elevenkät. I undervisningsutvärderingen är det 75% av eleverna som upplever att lärarna är bra på 
att skapa studiero/arbetsro. Eftersom frågan är ställd annorlunda kan skillnaden i resultatet tyda på att det som 
sker i den övriga skolmiljön eller mellan lektioner kan påverka resultatet i elevenkäten.  
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Andel elever som i elevenkäten upplever att de känner sig trygga i skolan stämmer ligger på 92% totalt, där LBS 
Nyköping ligger högst (97%) och LBS Stockholm Södra ligger lägst (87%). Det är fjorton skolor som ligger mellan 
90%-96%. Tryggheten är generellt god på våra skolor och resultatet i elevenkäten ligger i linje med resultatet i 
likabehandlings- och värdegrundskartläggningen. Skillnaden mellan likabehandlings- och 
värdegrundskartläggningen och elevenkäten är att i den förstnämnda svarar eleverna antingen ja eller nej. I 
elevenkäten graderar eleverna sitt svar (1–3, 4–6, 7–10), vilket innebär att en elev som svarat ja på 
likabehandlings- och värdegrundskartläggningen kan svara exempelvis gradering 6 på elevenkäten och därmed 
inte tas med i resultatet. Detta är en förklaring till de skillnader som finns mellan dessa båda enkäter i de fall en 
fråga är ställd i båda enkäterna och på samma sätt, exempelvis kring trygghet. 

 
Slutsatser och arbetet framåt 
Detta år har återigen präglats av pandemin och delar av undervisningen, främst mot slutet av höstterminen 
2021 och början av vårterminen 2022, genom bland annat sjukfrånvaro bland personal och elever och snabba 
vändningar i samhället. Det är fortsatt rimligt att anta att det haft betydelse för elevernas upplevelse av 
trygghet och delaktighet i skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete. Vi är medvetna om att de ökade 
resultat kring trygghet vi såg föregående läsår till stor del berodde på att vissa elever trivts med att sitta 
hemma där de själva kunde råda över sin skolsituation och att resultatet inför läsåret 2021/2022 kunde 
påverkas något negativt då eleverna återigen skulle samlas i bänkarna för närundervisning på heltid, vilket det i 
viss mån också gjort. Det är dessutom så att de elever som nu slutade åk 3 haft en pandemipåverkan på större 
delen av sin tid på gymnasiet. Huvudmannen och respektive enhet har behövt ta höjd för att stötta skolorna i 
att ta emot eleverna på ett bra sätt för att bibehålla god trygghet och god studiemiljö under läsåret. 
Huvudmannen har också, bland annat i månadsuppföljningar med rektorer, behövt följa upp om ytterligare 
stöd behövts kring likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Något vi kan se i våra resultat är att flera värden 
sjunker något eller ligger kvar på samma nivå som föregående år och det är få värden som ökar i år mot 
föregående läsår. Det som däremot är positivt är att vi inte ser samma nivå på minskningen i år som den ökning 
vi såg föregående läsår och ser man till det läsår då undersökningarna sist gjordes utan att en pandemi låg i 
förgrunden, så har vi ökat flera resultat.  
 
Däremot kan vi inte enbart förhålla oss till pandemin i vår översyn av resultaten. Resultaten visar att vi är på 
rätt väg och att den positiva utveckling som påbörjats kring huvudmannens satsningar på likvärdighet 
fortsätter. Elever vittnar fortfarande om stolthet över sin skola, hur de ser att skolorna och personalen gör sitt 
yttersta för att elever ska trivas och känna sig trygga och det är ett arbete som ständigt pågår på våra skolor 
och fortsättningsvis kommer att göra det. En stor skillnad under året är dock den andel elever som haft svårt 
att återgå till skolan efter en tids distansundervisning, och andel elever med sämre mående har ökat under 
läsåret. Arbetet med att ta tillvara elevernas åsikter, tankar och synpunkter på sin utbildning är av stor vikt då 
delaktigheten är det som skapar gemenskap och en värdegrund att efterleva. Under kommande läsår ska 
därför mallen för Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan förtydligas för att påminna om 
vikten av att elevernas delaktighet ska förtydligas och beskrivas mer konkret.  
 
Vi kan konstatera att skolorna arbetar intensivt med att motverka kränkande behandling, med 
värdegrundsarbete, att efterleva gemensamma rutiner och att få eleverna att trivas. Det vi däremot kan se är 
att vi behöver fortsätta att utveckla arbetet med en ökad samsyn kring vad en kränkning är och hur man som 
lärare eller annan personal bör reagera och agera lokalt på vissa skolor. Det blir särskilt tydligt för oss att vi år 
dessutom måste satsa särskilt på att stötta såväl rektorer som personal och elever i ett systematiskt 
jämställdhetsarbete och med kommande läroplansändringar om sexualitet, samtycke och relationer vilket 
också har särskilt fokus framöver. Andel flickor är överrepresenterade i statistiken kring anmälningar om 
kränkande behandling och det är enbart flickor som utsätts för sexuella trakasserier. Även elevernas fritextsvar 
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vittnar om att de vill, och anser att vissa lärare behöver, prata om och lära sig mer om bland annat 
funktionsvariationer, HBTQIA+, könsidentitet, trosuppfattning, sexism och rasism. 
 
Vad gäller trygghet finns god medvetenhet runtom på våra skolor om vikten av ett förebyggande och 
främjande arbete, att hela skolan involveras och att det finns en organisation både för att fånga upp risker och 
för att agera när så krävs. Elevernas delaktighet i arbetet är självklar – det är deras erfarenheter och 
upplevelser det handlar om. Vi som huvudman går vid varje läsårsstart igenom rutiner för att lämna 
synpunkter/klagomål på verksamheten samt rutin vid kränkande behandling och efterföljande arbete med alla 
rektorer på ett rektorsmöte. Under läsåret påminner och förtydligar även huvudmannen vid ett par tillfällen 
om vikten av att rutinerna lyfts inom respektive skola med all personal och att rektor har ett ansvar att se så att 
rutiner och riktlinjer följs och fungerar på ett tillfredsställande sätt. I våra enkäter så är det också uppenbart att 
eleverna upplever trygghet vilket tyder på att det arbete som görs kommer eleverna till del.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att rutiner och samsyn gällande vad som är kränkande måste befästas ytterligare. 
Rutiner för arbetet mot kränkningar och diskriminering behöver bli mer kända bland personal och elever och 
leda till att samtliga kränkningar som sker på skolorna också hanteras i enlighet med beslutade rutiner. Vi ser 
att vi inom huvudmannen inte får in anmälningar om kränkande behandling, klagomål eller synpunkter mot 
utbildningen som motsvarar elevernas vardag. Vi behöver därför tydliggöra vikten av att den rutinen finns och 
också följs för såväl rektorer och personal som för elever och vårdnadshavare. Detta ska fortsätta göras på 
rektorsmötet i uppstarten av läsåret och följas upp under läsåret i månadssamtal. Vidare ska goda exempel 
kring systematiskt jämställdhetsarbete spridas mellan enheterna vilket görs i en kompetensutvecklingssatsning 
inom hela det Kreativa verksamhetsområdet där såväl externa aktörer informerar och problematiserar begrepp 
ur den kommande läroplanändringen om sexualitet, samtycke och relationer, som via skolors konkreta 
exempel. Slutligen ska även mallen för Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan förtydligas för 
att tydliggöra vikten av elevdelaktighet och inflytande.  
 
 

ELEVHÄLSOARBETE 
Huvudmannens organisering och insatser för elevhälsoarbete 
 
Organisering 
För att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs på skolornas arbete med särskilt stöd finns 
huvudmannagemensamma rutiner och principer som delges till alla skolor. För att möta kraven i skollagen 
gällande elevhälsa finns även huvudmannagemensamma riktlinjer, stöd och rutiner för arbetet inom elevhälsan 
som tillhandahålls av AcadeMedia. Dessa omfattar bland annat rutiner för krishantering, mottagande av elever 
med skyddad identitet och rutiner för anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Det finns även rutiner och 
principer för elevhälsans organisation och riktlinjer för formella kompetenskrav för de olika funktionerna. Det 
finns även gemensamma mallar och riktlinjer inom AcadeMedia som delges via den gemensamma 
medarbetarwebben som fungerar som ett extra stöd för skolorna. Inom AcadeMedia finns också en medicinskt 
verksamhetsansvarig och en skolöverläkare som stöttar den medicinska delen av skolornas elevhälsoteam.  
 
Varje rektor ansvarar för sin egen inre organisation och avgör i vilken omfattning varje kompetens inom 
elevhälsan anställs/anlitas men huvudmannen följer regelbundet upp att varje skola har tillgång till de 
lagstadgade kompetenserna i elevhälsan. Dessutom genomförs årligen kompetensutvecklande insatser som 
riktas mot samtliga inom elevhälsan samt för rektorer både ur ett förebyggande och hälsofrämjande 
perspektiv, och efter uppkomna behov och önskemål från skolenheterna.  
 
Samtliga av LBS skolor har tillgång till elevhälsa i form av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt 
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specialpedagog och/eller specialpedagogisk kompetens. Varje elev har också en mentor kopplad till sig i syfte 
att stödja eleven mot målen samt ha översikt över elevens skolsituation. Dessutom finns tillgång till studie- och 
yrkesvägledning för eleverna som ska tillse att eleverna, kopplat till deras behov, har får stöd i frågor gällande 
deras framtida yrkes- eller studieval samt för specifik handledning och vägledning för grupp och individ. Alla 
elever erbjuds information kring examen, vidare studier och information om individuella val kopplat till kurser 
som krävs för grundläggande högskolebehörighet eller kurser som krävs för särskilda studievägar på universitet 
eller högskolor.  
 
För att stötta rektorer och elevhälsopersonal genom att skapa dialog och utbyte mellan skolor, anordnas via 
huvudmannen elevhälsans dag. Det sker regelbundet varje år och med olika teman beroende på vad som 
identifierats som primärt att fortbilda elevhälsopersonal i och samtala om. Temat för läsåret var att stärka 
ärendegången från ledning och stimulans via anpassningar till särskilt stöd samt hur en utredning och ett 
åtgärdsprogram bör skrivas för att på ett likvärdigt och rättssäkert sätt tillgodose elevernas faktiska behov.  
 
Elevhälsans förebyggande och främjande arbete 
Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Insatser av förebyggande karaktär 
kartläggs lokalt på skolan och planeras av elevhälsan i samråd med skolledning och lärare. Bland de 
förebyggande insatserna finns tydliga rutiner för närvarofrämjande arbete där samtliga skolor inom 
huvudmannen har en rutin där elever eller vårdnadshavare ska anmäla sin frånvaro via Schoolsoft och där 
frånvaron regelbundet följs upp på skolan för att snabbt identifiera risker för hög frånvaro. Det arbetet görs i 
samarbete mellan mentor och elevhälsan och är förebyggande i och med att skolan därigenom snabbt får 
signaler om oroväckande frånvaro.  
 
Andra förebyggande och hälsofrämjande insatser är att elevhälsan initierar insatser som att prata om sömn, 
kost, hälsa och välmående eller andra relevanta ämnen för elever i gymnasieskolan. Särskilt fokus har lagts på 
hälsoperspektivet i återgången från distansundervisning till närundervisning. Under året har huvudmannen 
dessutom satsat särskilt på att förbereda elevhälsopersonal samt lärare och annan personal på de kommande 
läroplansändringarna om sexualitet, samtycke och relationer. 
 
Särskilt stöd 
Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- eller 
organisationsnivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För detta används framför 
allt två verktyg, betygsprognoser och examensprognoser. Dessa sammanställs av huvudmannen och analyseras 
sedan tillsammans med rektorerna i samband med nästkommande rektorsmöte. Rektorerna får också ut ett 
underlag för diskussion och analys tillsammans med personalen på sin enhet. I samband med 
sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida diskussioner med de skolor där 
andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje rektor ansvarar därefter för att vidta nödvändiga 
åtgärder genom proaktiva insatser för att säkerställa att undervisningen utformas så att samtliga elever, i 
enlighet med kraven i författningarna, når utbildningens mål. 
 
Förutom de av huvudmannen framtagna betygsprognoserna arbetar varje skola med ett uppföljningssystem 
och de allra flesta av dessa i ett system som kallas EWS, Early Warning System. EWS innehåller mer information 
om varje elevs utveckling mot målen, eventuella anpassningar samt en beskrivning av elevens eller gruppens 
styrkor. EWS görs frekvent på skolorna där lärare, mentorer och elevhälsa samarbetar för att skapa 
förutsättningar för att elevernas rätt till stöd ska tas tillvara. Varje ny rektor får en genomgång av prognoser 
och EWS vid tiden för sin anställning. Skolchef följer även upp att arbetet med prognoser och EWS genomförs 
och att samtlig personal är delaktig och där samverkan mellan elevhälsa och lärare är central. Dessutom 
diskuterar rektorerna tillvägagångssätt inför samt uppföljning av dessa proaktiva verktyg tillsammans någon 
gång under läsåret i regiongrupper med syfte att dela med sig av framgångsfaktorer och eventuella dilemman.  
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Det finns även ett framtaget stöddokument för elevhälsoarbetet inom Kreativa gymnasieområdet i hur 
skolorna kan arbeta med ledning och stimulans, att vidare fånga upp elevernas eventuella behov av extra 
anpassningar och vidare anmäla om och vid behov utreda om särskilt stöd. Det stöddokumentet har samtliga 
skolor tillgång till via en gemensam elevhälsodrive. I elevhälsodriven finns ytterligare metodstöd, rutiner och 
riktlinjer, samt förslag på närvarofrämjande, förebyggande och hälsofrämjande insatser. 
 
Insatser 
Stärka elevhälsoarbetet och det närvarofrämjande arbetet 
Närvarolyftet är en insats som på lång sikt ger ökad stabilitet i skolans rutiner och processer för att följa upp 
och stötta elevers närvaro i skolan, vilket är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Att det under 
föregående läsår inte gått att följa upp Närvarolyftet i den utsträckning på samma sätt som tidigare var en 
naturlig följd av de restriktioner skolorna och samhället levt under, vilket inneburit att eleverna kunnat vara 
närvarande på lektion hemifrån i större utsträckning än tidigare. Även under innevarande läsår har vi märkt av 
viss svårighet att följa upp och analysera Närvarolyftet då återgången till närundervisning pågått på olika sätt 
beroende på skola och kommun samt de restriktioner som vi behövt anpassa oss till fram till 1 april 2022. 
 
Under pandemin har huvudmannen i månadsuppföljningar med rektorer uppmärksammat vissa svårigheter för 
elevhälsan i det förebyggande och främjande arbetet. Det har upplevts som svårare att genomföra vissa 
insatser då eleverna är hemma i stället för i skolan, planerade studiebesök och besök till skolor från externa 
aktörer har ställts in på grund av då rådande restriktioner. Vi har också sett indikationer på att vissa elever 
drabbats särskilt under pandemin av exempelvis ökad stress eller påverkan på hälsan i övrigt. Inför läsåret var 
det därför viktigt att ta extra tag i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och att uppmärksamma och 
påminna om de rutiner som finns samt att fokusera på hälsoperspektivet för att minska känslan av stress i 
återgången till närundervisning och för att stödja elevens utveckling mot skolans mål samt att stärka 
friskfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. 
 
Elevhälsans dag är en kompetensutvecklande insats som i utvärdering med samtliga deltagande visat sig vara 
uppskattad och bidrar till ökad förståelse och kunskap om viktiga teman inom elevhälsoarbetet. Läsåret 
2020/2021 framkom i utvärderingen av elevhälsans dag att vi behöver stärka processen från ledning och 
stimulans till särskilt stöd via extra anpassningar. Under läsåret 2021/2022 tillsattes därför en utvecklingsgrupp 
bestående av fem specialpedagoger som agerar processledare för att ta fram nya mallar med tillhörande 
stödmaterial i hur vi uppmärksammar elever som kan vara i behov av extra stöd och hjälp. Dessa fem 
processledare leder i sin tur varsin grupp av specialpedagoger (eller den på skolan som har specialpedagogisk 
kompetens) där relevanta frågeställningar diskuteras. Samtliga skolor inom hela Kreativa verksamhetsområdet 
är representerade här och avstämning mellan processledarna och KUA hålls vid minst 2 tillfällen per termin. 
Under läsåret har en mall för utredning med tillhörande stödmaterial tagits fram och insatsen har förlängts 
läsåret 2022/2023 då en mall för åtgärdsprogram ska tas fram. 
 
Utvärdering och analys  
Det vi kan se är att elevhälsoarbetet fungerar väl på de flesta av våra skolor där elevhälsoarbetet är hela 
skolans angelägenhet och där samverkan finns mellan elevhälsa, mentorer och lärare. Däremot finns det vissa 
skolor som har svårt att behålla elevhälsopersonal långsiktigt. Detta på grund av att skolorna är små och 
därmed också tjänsterna. Huvudmannen arbetar ständigt med att söka lösningar på detta genom att försöka 
samarbeta med andra skolor inom AcadeMedia som befinner sig på samma ort, där skolorna kan dela på vissa 
funktioner inom elevhälsan och därmed skapa mer attraktiva tjänster.  
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Under pandemin har vi sett vissa svårigheter för elevhälsan i det förebyggande och främjande arbetet. Det har 
upplevts som svårare att genomföra vissa insatser då eleverna är hemma i stället för i skolan, planerade 
studiebesök och besök till skolor från externa aktörer har ställts in på grund av då rådande restriktioner. 
Huvudmannen har under läsåret arbetat med att söka lösningar genom att påminna om de gemensamma 
riktlinjer och rutiner som finns samt det stödmaterial som finns att tillgå. Oavsett var eleverna befinner sig ska 
det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genomsyra verksamheterna och komma alla elever till del, vilket 
det också gjort.  
 
Resultatet i likabehandlings- och värdegrundskartläggningen har minskat något i år, men har inte haft en lika 
stor tillbakagång som den ökning vi såg under föregående läsår, vilket tyder på att det arbete som genomförts 
på skolorna i stor utsträckning har kommit eleverna till del. Elevhälsan runtom på våra skolor har under 
pandemin hittat effektiva och till viss del nya sätt att arbeta som tagits tillvara vid återgången av 
närundervisning. Elevhälsan har dessutom kunnat fokusera på gemensamma riktlinjer och lyckats väl med 
främjande och förebyggande initiativ, såsom gemensamma samvarotillfällen för ökad trivsel då eleverna 
återigen samlas i klassrum och korridorer.  
 
Utifrån de examens- och betygsprognoser som gjorts under tidigare läsår har det visat sig att dessa, med god 
överensstämmelse kunnat predicera det faktiska betygsutfallet (med avseende på andelen elever som når 
minst E i kursbetyg) om inte åtgärder sätts in för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå 
kunskapskraven i de kurser som visar på bristande måluppfyllelse. Uppföljningen av betygsprognoserna utgör 
därför ett viktigt uppföljningsverktyg för att säkerställa identifieringen av bristande måluppfyllelse på skolorna 
och fungerar som ett underlag för diskussion kring hur man kan samarbeta, anpassa och resursfördela i 
verksamheten för att ge eleverna det stöd och de förutsättningar de behöver för att nå kunskapskraven för 
minst E.  
 
Under läsåret 2021/2022 har prognoserna haft särskild betydelse då vi redan vid det första prognosresultatet i 
december såg att vissa skolor behövde särskild stöttning i proaktiva insatser då måluppfyllelsen befarades bli 
låg. I det andra prognosresultatet i april såg vi att flera skolor lyckats med sina insatser men att det fanns 
ämnen och kurser som i stället behövde stöttning, såsom svenska, gymnasiearbete och matematik. Där sattes 
särskilda insatser in, såsom extra studiepass, lovskola, än vanligt samt mer tid för dessa ämnen i schemat. Även 
detta gav stor effekt, men lyckades inte tyvärr inte få alla elever att lyckas klara minst godkänt i vissa av dessa 
kurser.  
 
Den insats som gjorts tillsammans med specialpedagoger i processledargrupper har mottagits på ett mycket 
bra sätt och samtliga deltagare anser att det är en nödvändig insats för ökad likvärdighet mellan skolorna. 
Processledarna uttrycker även vikten av att arbetet fortskrider då de kollegiala samtalen som förs är 
utvecklande och bidrar till förbättringsåtgärder på respektive skola. Kommande läsår ska därför processledarna 
utöka arbetet genom att ta fram ett gemensamt material för utredning av särskilt stöd samt åtgärdsprogram.  
 
Vid utvärdering av årets Elevhälsans dag framkom att deltagarna upplevde att det var ett intressant innehåll 
som också var kompetensutvecklande på ett relevant sätt samt att det var värdefullt att träffa kollegor och 
utbyta erfarenheter. Att det var just digitalt gjorde dessutom att fler än någonsin hade möjlighet att delta vilket 
var mycket positivt. Vi bedömer därför att elevhälsans dag som nu pågått under några läsår bidrar till kollegial 
utveckling inom elevhälsan och att skapa goda förutsättningar för elevhälsan att bedriva sitt arbete. Insatsen är 
därför numera en del av huvudmannens organisation för elevhälsoarbetet som återkommer årligen. 
 

Slutsatser och arbete framåt 
Huvudmannen kommer under läsåret att skapa förutsättningar för samtliga skolors långsiktiga systematiska 
jämställdhetsarbete med utgångspunkt i Läroplanens nya skrivelse kring sexualitet, samtycke och relationer 
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som börjar gälla läsåret 2022/2023. KUA och HR har tillsammans med olika expertorganisationer inom området 
skapat en grundutbildning kring begrepp i läroplansändringarna som ska fungera som en grundutbildning som 
riktar sig till såväl medarbetare som elever. Denna utbildning lanseras vid höstterminens start 2022. 
Elevhälsans funktioner blir särskilt viktig i denna kompetensutvecklings-insats där de tillsammans med lärare 
och elever utifrån skolans behov samt elevernas önskemål sätter upp en plan för arbetet.    
 
Arbetet med Närvarolyftet är långsiktigt och kommer att pågå under flera års tid, där vi varje läsår genomför en 
utvärdering med de skolor som deltar och med ansvarig för utbildningsinsatsen för att se hur och på vilket sätt 
Närvarolyftet ger effekt. Läsårets delmål har varit att fortsätta arbetet med de skolor som redan är anslutna till 
Närvarolyftet. Däremot ser vi att analysarbetet kring Närvarolyftet varit svårt under tiden för 
distansundervisningen och att det skapat avvikelser i uppföljningssystemet. Här ska huvudman satsa särskilt på 
uppföljning av elevers närvaro samt lärares rapporteringsgrad. 
 
Utifrån en kartläggning som genomfördes på huvudmannanivå tillsammans med rektorer framkom att det finns 
ett behov av att stärka elevhälsans samlade kompetens och systematik. Som ett led i detta har bland annat en 
gemensam elevhälsodrive byggts upp som ska utvecklas ytterligare under kommande läsår. Slutligen har även 
organisationen förändrats i och med att en elevhälsostrateg tillsätts från och med läsåret 2022/2023.   
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SAMLAD BEDÖMNING OCH FOKUS 2022/2023 
Under läsåret har Sveriges elever, lärare och rektorer fortsatt varit under press med snabbt förändrade villkor 
för hur utbildningen ska bedrivas. I publicerade rapporter från Skolverket och Skolinspektionen 
sammanfattades att elever upplevt att distansundervisning fungerat över förväntan, men att majoriteten av 
eleverna ändå uppskattade att få vara i skolan tillsammans med sina klasskamrater. Vi vet att de allra flesta av 
våra elever trivs i ett sammanhang med sina skolkamrater och att kunna få stöd och hjälp av sina lärare på 
plats. Inför läsårsstarten visste vi således att undervisningen är central och en förutsättning för elever att 
lyckas.  
 
Vi har under läsåret däremot sett att det varit svårt för vissa elever att återgå till närundervisning. De elever 
som haft en bra studiemiljö hemma, som haft långa resvägar och som faktiskt uppskattat undervisning på 
distans, eller en blandning av distans- och närundervisning, har haft en tydlig utmaning med att återgå till 
närundervisning. Det är även så att vissa elever under året haft utmaningar med antingen sin fysiska eller 
psykiska hälsa, eller både och, bland annat till följd av pandemin. Det var därför viktigt att vi tidigt stöttade 
skolor i att sätta in insatser för att få elever att komma till skolan, att fortsätta stärka redan befintliga processer 
och förtydliga rutiner för att ge förutsättningar för skolorna att välkomna tillbaka sina elever till 
närundervisning på heltid på bästa sätt. 
 
Under året har vi från huvudmannens sida kontinuerligt, utifrån de processer som etablerats, följt upp det 
systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Detta har skett genom avstämning av skolornas arbetsplaner, 
gemensamma uppföljningar av enkäter, undervisningsutvärderingar, betygsprognoser och kvalitetsdialoger 
mellan rektorerna och huvudmannen. Inom de allra flesta skolorna finns generellt god systematik i 
kvalitetsarbetet, men på vissa orter har det behövts intensifieras något. LBS Växjö och LBS Mediegymnasiet fick 
extra stöttning under läsåret efter en tids nedåtgående resultat med utgångspunkt i en intern granskning under 
höstterminen. I de interna granskningarna framkom att skolorna i hög utsträckning lyckas väl med sina 
arbetssätt och processer i vissa fall, och i andra fall behövde ökad samsyn och formalitet till vilket de också fått 
stöttning i under läsåret av såväl skolchef som KUA. Vidare ser vi att med ökad stabilitet bland rektorerna och i 
vårt interna arbete, att skolorna alltmer utvecklar välfungerande rutiner till att använda de olika verktyg som 
huvudmannen tillhandahåller för att med hjälp av kollegialt lärande systematiskt utveckla undervisningen och 
skolornas interna arbete ytterligare. Vidare har LBS Stockholm Norra, LBS Varberg och LBS Linköping fått stöd i 
vissa processer där resurser behövts. Det stödet har bestått bland annat av verksamhetsutvecklare, KUA och 
administratör. 
 
Rektorer har i regiongrupper diskuterat dilemman och frågeställningar med varandra, de har haft kontinuerliga 
diskussioner med personal och fler skolor är noga med elevernas perspektiv i sitt uppföljnings- och 
analysarbete. Under tiden för distansstudier har även detta blivit ett mer naturligt inslag, då uppföljning av 
elevernas måluppfyllelse, studiesituation och mående varit viktigare att få fatt i än någonsin.  
 
Stark lärandekultur för ökad måluppfyllelse 
Efter tre läsår präglade av en pandemi ser vi att flera delar påverkats. Dels sjunker elevernas måluppfyllelse och 
genomsnittlig betygspoäng något och framför allt bland pojkar, dels har vi under tiden för distansstudier sett av 
en ökad textbaserad undervisning. Här krävs insatser i flera led för att främja en mer kreativ undervisning för 
ökad måluppfyllelse. Bland annat har förstelärare fått ett gemensamt uppdrag med kollegialt lärande och 
utveckling av undervisning som fokusområden. Vidare ska regiongruppernas kollegiala samarbete stärkas 
ytterligare i syfte att höja kvalitetsnivån på undervisningen samt att öka likvärdigheten i undervisningen.  
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Bedömning och betygsättning 
För att främja en så likvärdig och rättssäker betygsättning som möjligt ska huvudmannen satsa särskilt på 
bedömning och betygsättning under läsåret 2022/2023. Det blir särskilt viktigt i år då det pågår en 
ämnesbetygsreform med betydande förändringar för gymnasieskolan hösten 2025 och där förändringar kring 
sammantagen bedömning enligt nya betygskriterier infördes 1 juli 2022. Huvudmannen kommer därmed att 
göra insatser ur ett långsiktigt perspektiv med delmål för respektive läsår de kommande läsåren. Delmålet 
under innevarande läsår är bland annat att samtliga lärare och rektorer som inte gått kursen ”Bedömning och 
betygsättning” som finns tillgänglig inom AcadeMedia och som är framtagen i samarbete med Karlstads 
universitet, går den under läsåret. De lärare och rektorer som har gått kursen ska under läsåret erbjudas ett 
snabbspår i kursen där uppdateringar kring nya bestämmelser om betygsättning har lagts till och formulerats 
om enligt gällande föreskrifter och Skolverkets allmänna råd. Huvudmannen kommer i slutet av läsåret att följa 
upp deltagandet på kurserna. 
 
Huvudmannen kommer även genomföra insatser tillsammans med såväl rektorer som lärare på samtliga skolor 
för att ge stöd och förutsättningar för sambedömning och samrättning av nationella prov med såväl andra 
skolor inom LBS som inom AcadeMedia eller i skolans hemkommun. Det är av stor vikt att lärare som 
undervisar i ämnen där nationella prov genomförs ges möjlighet att samrätta och sambedöma med andra 
lärare från andra skolor för att kunna säkerställa att bedömningen och resultatet på proven blir så likvärdiga 
som möjligt. Rektorer och lärare kommer också ges förutsättningar att över skolgränserna diskutera hur och på 
vilket sätt eleverna ges tillräckliga förberedelser för att genomföra de nationella proven på bästa sätt. Vidare 
ska även lärare i andra ämnen där nationella prov inte genomförs också att ges förutsättningar för 
sambedömning och diskussioner av elevunderlag inför betygsättning enligt de nya allmänna råden om 
betygsättning. Slutligen har även AcadeMedia gemensamt tagit fram riktlinjer med tillhörande stödmaterial för 
samtliga rektorer, skolchefer och utbildningsdirektörer som ytterligare ska stärka processen kring likvärdig 
bedömning och betygsättning som ska implementeras under kommande läsår. 
 
Stärka det närvarofrämjande arbetet 
Närvarolyftet är en insats som på lång sikt ger ökad stabilitet i skolans rutiner och processer för att följa upp 
och stötta elevers närvaro i skolan, vilket är en förutsättning för att lyckas med sina studier. Att det under 
läsåret inte gick att genomföra Närvarolyftet i den utsträckning som var tänkt är en naturlig följd av de 
restriktioner skolorna och samhället levt under. Det har också varit svårt att följa upp och analysera då närvaro 
kunnat registreras annorlunda under de 2 senaste läsåren. Närvarolyftet är ett långsiktigt mål som kommer att 
pågå under flera års tid, där vi varje läsår genomför en utvärdering med de skolor som deltar och med ansvarig 
för utbildningsinsatsen för att se hur och på vilket sätt Närvarolyftet ger effekt. Läsårets delmål är att fortsätta 
arbetet med de skolor som redan är anslutna till Närvarolyftet, samt att ytterligare fyra skolor ska påbörja 
arbetet med start höstterminen 2022. Fler skolor kan komma att läggas till utifrån en behovsanalys. 
 
Utöver närvarolyftet ska rutinen kring hur närvaro tas på lektionstid på skolorna samt uppföljningen av 
skolornas totala närvaro ses över av huvudmannen. Vidare ska huvudmannen bistå med förtydligat 
stödmaterial till skolorna då utredning av frånvaro behövs genomföras. Vid läsårsstart kommer därför samtliga 
rektorer få information om de rutiner kring närvarorapportering som nu är gällande då endast närundervisning 
råder, samt information om var stödmaterial för utredning av frånvaro finns. Huvudmannen kommer under 
läsåret att följa upp och analysera såväl rapporteringsgrad som total närvaro och utredning av frånvaro 
tillsammans med respektive rektor varje månad.  
 
Fortsatt riktat arbete med matematik 
Matematiksatsningen kommer att fortsätta under kommande läsår då årets utvärdering visat att lärarna 
uppskattar insatsen samt att betygen i framför allt grundkurserna börjar gå åt rätt håll, där fler elever når 
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målen. Dock behöver resultaten förbättras ytterligare samt att det finns vissa skolenheter där resultaten är mer 
sviktande och vi ser därför att det är av stor vikt att detta arbete fortskrider. Vi ser dessutom att avvikelser 
mellan kursbetyg och nationella provresultat är som störst inom grundkurserna i matematik. Delmålet under 
läsåret för matematiksatsningen är att den sammanfogning som gjordes under föregående läsår ska tas upp 
igen och intensifieras. Detta sker som första steg riktat till samtliga rektorer för att påminna om det arbete som 
redan gjorts och för att påminna om kommande satsning framåt, främst kring organisation för 
matematikundervisning. Som nästa steg tar skolorna vid för att diskutera vad som sker i klassrummet ur ett 
inkluderande didaktiskt perspektiv. Om satsningen ska fortsätta under fler läsår bedöms under utvärderingen 
mellan skolchef, förstelärare, rektorer och lärare, efter läsårets slut.  
 
Ett ämne som behövde stärkas under föregående läsår var svenska, och främst svenska 3. Då även denna insats 
uppskattats mycket av deltagande lärare kommer den pågå under flera läsår och utvärderas löpande under 
läsåret mellan skolchef och förstelärare och vid läsårets slut. Andra ämnen som behöver särskild översyn under 
kommande läsår är idrott och hälsa 1, historia 1b, religionskunskap 1 samt naturkunskap 1b. Dessa ämnen har 
för hög andel F samt att resultatet varierar stort mellan våra skolor. Vad det beror på och hur vi kan komma till 
rätta med en mer likvärdig undervisning i dessa ämnen är något huvudmannen ska titta närmre på under 
kommande läsår.  
 
Professionsutveckling genom forskningscirklar 
Tillsammans med Göteborgs Universitet har vi även valt att väva in vår grund i arbetet med 
“professionsutveckling med aktionsforskning som grund” till ett upplägg med forskningscirklar där både 
rektorer och lärprocessledare på skolorna tillsammans under ledning av en forskare skall fokusera på hur man 
jobbar vidare med att organisera för, genomföra och leda lärares lärande på skolorna. Under läsåret 2020/2021 
inriktade sig arbetet på att ta fram en modell för forskningscirklar med hjälp av LBS Göteborg och LBS Lund som 
sedan kunde spridas vidare till övriga skolor under läsåret 2021/2022. Under kommande läsår blir delmålet att 
forskare från Göteborgs universitetet fungerar som stöd till de deltagande i de pågående forskningscirklarna 
beroende på forskarens ansats samt forskningscirkelns fokus. Ytterligare en forskningscirkel läggs dessutom till 
med tre av LBS skolor som inte tidigare deltagit. Arbetet med forskningscirklar är pågående och långsiktigt och 
insatsen kommer att utvärderas vis läsårets slut.  
 
Främja ökad lärarbehörighet 
Slutligen ska huvudmannen även under kommande läsår se över hur vi på bästa sätt kan främja ökad 
behörighet hos de obehöriga lärare som finns på våra skolor genom att kunna erbjuda tid och förutsättningar 
för lärare att läsa behörighetsgivande kurser eller att slutföra sin lärarutbildning. Under läsåret har en 
kartläggning gjorts för att se vilka behov av fortbildning som finns samt hur många lärare som är i behov av 
stöd från huvudman och rektor i att nå behörighet. Detta är en långsiktig insats där delmålet för kommande 
läsår blir att se hur många lärare som tar chansen till fortbildning och når behörighet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att de proaktiva insatser som huvudmannen gett förutsättningar för, det 
utvecklingsarbete som sker på våra skolor samt de gemensamma analyser som sker mellan huvudman och våra 
skolor är viktiga insatser för att stödja elevernas måluppfyllelse och för att skapa god undervisning av hög 
kvalitet. Huvudmannen förutsätter att de prioriterade områden som beskrivs ovan ska bidra till att varje skola 
får ytterligare förutsättningar att efter sina behov stärka processer och rutiner för att säkerställa god 
undervisning och hög måluppfyllelse. Huvudmannen ska under läsåret ytterligare förtydliga och vässa de 
kompensatoriska insatserna och åtgärderna så att de blir ännu mer träffsäkra. Att utifrån läsårets arbete ta 
lärdomar som gör att nästa läsårs analys och därefter målsättning blir ännu bättre och når eleverna på ett sätt 
som gynnar deras skolgång och måluppfyllelse efter sina förutsättningar. 
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