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1. Ledare – rektor har ordet 

Ännu ett speciellt år präglat av pandemin, även om det inte drabbade eleverna eller oss i 
personalen lika hårt som föregående läsår. Värst var det under ett par veckor i slutet av 
januari och början av februari, då var i princip mellan en tredjedel och hälften av skolans 
elever inte på plats pga. omfattande smittspridning i vissa klasser. Då fick vi återgå till delvis 
fjärrundervisning med de elever som inte var för sjuka för att kunna delta i undervisningen. 
  
Vi kan också konstatera att de flesta av oss har fått någon variant av Covid-19, trots alla 
sprutor så lyckade Omikronvarianten passera alla hinder. Som tur var så verkar det vara den 
mildaste av varianter även om jag tyckt att det låter som jag ständigt är förkyld efteråt. Det 
är väl bara att träna bort antar jag, så nu är det dags att ta nya friska tag på det personliga 
planet.  

 
Övergripande är jag så imponerad över hur vår personal lyckas skapa goda relationer med 
eleverna på skolan. Jag får få klagomål på lärarna och deras olika göranden, utan tvärtom så 
tycker den absoluta majoriteten av eleverna att lärarna på skolan är mycket bra. När det 
gäller elevhälsan så rankas det säkert bland den bästa i Sverige, utifrån Skolinspektionens 
enkät där hälften av alla gymnasieelever i år 2 i Sverige svarat. Våra elevers resultat visar att 
elevhälsan rankas en bra bit över den 90:e percentilen enligt sammanställningen från 
Skolinspektionen. Vi satsar en hel del på elevhälsan, jobbar relationsbyggande och har haft 
förmånen att ha haft bra personal. Det märker och uppskattar eleverna. 

 
Betydligt roligare än pandemin var att våra elever vann fem av de elva kategorier inom LBS 
MAMA 21/22 (Media and Music Awards) som genomfördes i slutet av april 2022. Mest stolta 
är vi över att våra elever sopade banan med övriga skolor då de vann tre av fyra 
filmkategorier. Är man intresserad av spetsutbildningar inom film/foto/grafisk design så 
borde det inte finnas något annat alternativ än Mediegymnasiet by LBS. Vi jobbar mycket på 
att i olika sammanhang skapa långsiktiga kontakter med olika avnämare inom framförallt 
film, såsom Film i väst, Göteborg Filmfestival och HDK-Valand. Vi ska även försöka arbeta 
upp kontakter med olika grundskolor som arbetar med Alicia Vikanders filmprojekt. Vårt mål 
är att bli det naturliga valet för filmintresserade elever på grundskolan. 

 
Vi ser fram emot ett gott läsår 22/23 då vi ska få möjlighet att genomföra alla årets 
aktiviteter inkl. alla informationsinsatser såsom regionens stora gymnasiemässa och alla våra 
öppna hus IRL och utan restriktioner.  

 
//Roy Jörgensen, rektor Mediegymnasiet by LBS  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för Mediegymnasiet by LBS är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit utbildning sedan 
1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi en del av 
AcadeMedia. 
 
Mediegymnasiet by LBS är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen 
bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: 
● Estetiska programmet (ES) – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

Informations- och medieteknik 
På Mediegymnasiet by LBS bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) 
med inriktningarna beteendevetenskap respektive medier, information och kommunikation 
samt Språkintroduktion (IMS. 
 
LBS hade läsåret 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det över 4300 elever som studerade på våra skolor.  
 

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

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

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

 

 

 



 
 
 

Om Mediegymnasiet by LBS 

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Estetik och media 62 57 54 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 14 23 47 

Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och 
kommunikation 

13 7 14 

Introduktionsprogram Språkintroduktion 16 - - 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel Flickor Andel pojkar Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2020/2021 59 41 55 26 

2021/2022 54* 46* 57* 27* 

             *Statistik hämtat från Skolverket 2022-08-11 
 
 
Personal 

Lärarkompetens: 92% av lärarna har lärarlegitimation. EHT-kompetens: 100% skolsköterska, 
100% specialpedagog samt 80% kurator. Samtliga har adekvat utbildning. SYV-kompetens: 
30% studie-och yrkesvägledare, kompetens köps in av AcadeMedia centralt. Skolläkare och 
skolpsykolog finns att tillgå, kompetens köps in av AcadeMedia centralt. 

 
Lokaler  

Lokalerna har under föregående läsår 20/21 genomgått renoveringar kopplat till belysning, 
ventilation, luftkylning, studieytor, eleventré samt nytt möblemang i de uppehållsytorna. Vi 
har skapat en mer enhetlig miljö för eleverna där vi fokuserar mer på studier än att relaxa. Vi 
har också under 21/22 påbörjat ett byte av klassrumsmöbler, vi har genomfört detta i två 
salar hittills. 

 



 
 
 

Organisation och arbetsformer   
Skolans personal består av, förutom ovan nämnda EHT, av 27 lärare och en administratör. 
Några av lärarna var helt eller delvis föräldra-/tjänstlediga eller jobbade deltid under läsåret 
så verksamheten bedrevs av ca 21 heltidstjänster. Skolledningen består av en rektor samt 
två biträdande rektorer (motsvarande ca 2,2 heltidstjänster). En av de biträdande rektorerna 
har ansvar för samhällsvetenskapsprogrammet och den andra för elevhälsa och 
administratören. 

Skolan hade under året tre förstelärare, som alla hade lite olika uppdrag, men alla ingick 
tillsammans med skolledningen i skolans ledningsgrupp. Uppdragen blev till viss del 
förändrade p.g.a. pandemin. Eftersom skolan är relativt liten och består endast av två 
nationella program och språkintroduktion så jobbar många lärare på minst två program. 
Detta har gjort arbetslagstanken lite otydlig och det har vi inte riktigt funnit formerna för att 
hantera. En tanke som vi fortfarande funderar kring är om vi ska dela in personalen i olika 
grupper under läsåret efter aktuella behov, istället för i permanenta programarbetslag. 
Kollegial samverkan mellan personalen är annars något som präglar vår skola och man ställer 
upp för varandra vid behov. 

 
 

  



 
 
 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

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

 
Vår kvalitetsdefinition: 

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

 

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

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

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

 
Våra framgångsfaktorer: 

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

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

 
Kollegial samverkan 

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

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

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

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

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

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

 



 
 
 

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

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete på Mediegymnasiet utifrån resultat 

Resultaten från årets gemensamma utvärderingar diskuteras på skolan i samband med 
att resultaten presenteras. I år har även Skolinspektionens enkät till huvudmannen 
genomförts. Den har gett oss ytterligare ett underlag att arbeta med inför framtiden. 
Analyserna har ofta skett inom elevhälsan och för lärarna gemensamt och därefter 
tillsammans med eleverna. Personalen dokumenterar gemensamma diskussioner på 
driven så all personal kan alltså ta del av varandras synpunkter. Resultaten av 
analyserna diskuteras i ledningsgruppen (skolledning och förstelärare) inför framtida 
arbete, både på kort och längre sikt.  

 
Eleverna får återkoppling på klassens/skolans resultat. Däremot är vi sämre på att 
systematiskt fånga upp elevernas reflektioner på resultatgenomgångarna. Till viss del 
kan detta skyllas på pandemin, men här har vi ett förbättringsarbete att genomföra.  
Elevernas individuella synpunkter tas dock tillvara på när de anonymt får svara frågor 
kring likabehandlings- och värdegrundskartläggningen i oktober samt 
undervisningsutvärderingarna i oktober/mars. I de senare får elever ge sina personliga 
omdömen om hur lärarnas undervisning genomförts enligt tio olika parametrar.  
Betygsprognoserna ger oss ett underlag för att bevaka hur det ser ut för olika elever 
och har i år använts som ett underlag för framförallt mentorerna i avgångsklasserna i 
samband med starten av vårterminen. Mentorernas uppgift var att samtala med elever 
som vi såg riskerade att inte nå målet med gymnasieexamen och lägga upp en plan 
tillsammans med dem. Det arbetet behöver utvecklas till att även omfatta elever i år 2 
under innevarande läsår. Vi behöver även bli bättre på framförhållning och analys.  
 
I år genomfördes för första gången på tre år de nationella proven. Vi har valt att enbart 
genomföra de obligatoriska proven i svenska och engelska, men i matematik 
genomförde vi, förutom de obligatoriska proven, även matematik 1b för SA och 
matematik 2b för de ES-elever som läste den kursen. 

 
 



 
 
 

 
  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Under året har vi haft studiero som fokusområde då vi jobbat med det kollegiala 
lärandet. På höstterminen började vi med att tillsammans med eleverna uppdatera 
trivselreglerna. Därefter sattes de upp i varje sal på skolan och gicks igenom med 
eleverna på mentorstid. Sedan gick vi vidare med att jobba med Skolverkets material 
kring studiero och framförallt delar i modulen Främja likabehandling som fokuserar på 
trygghet och studiero och normer. Arbetet avslutades under vårterminen och 
förhoppningsvis kan vi se resultat under nästa läsår då det råder mer samsyn kring hur vi 
behöver jobba med dessa frågor. Vi behöver fortsatt fokusera på studiero då det är ett 
tydligt utvecklingsområde för oss och då god studiero gynnar elevernas inlärning. Ett 
problemområde som vi uppmärksammat är miljön utanför klassrummen som behöver 
bli bättre för att de som har rast inte ska störa. Till hösten kommer vi därför att bl.a. titta 
på möblering men också prata om skolkultur och jobba med den.  
 
Vi har fortsatt haft två fokusområden i vår arbetsplan från föregående år. Minst 75% av 
eleverna ska uppleva god studiero på skolan och minst 90% av alla elever ska uppnå 
gymnasieexamen. Orsakerna till detta är att vi tidigare har legat lägre än övriga LBS 
skolor inom dessa parametrar samt vår hypotes att lägre grad av studiero medför klar 
risk för lägre examensgrad. Utgångspunkten när målen sattes var att eleverna skulle 
vara på plats under läsåret, vilket de varit i betydligt högre utsträckning än läsåret 20/21. 

Andra insatser 

Vi hade under våren ett samarbete med Noaks Ark kring arbetet med sexualitet, 
samtycke och relationer (f.d. sex- och samlevnad) som innebar att de vid två tillfällen per 
klass i år 1 var på plats med fyra handledare och i halvklass diskuterade olika aspekter av 
området. Målet var även att detta skulle ge en skjuts åt arbetet med hur vi förhåller oss 
till varandra, vilket språk och vilka “skämt” som eleverna använder sinsemellan. Utfallet 
blev inte riktigt vad vi hade hoppats på, mycket fokus på bl.a. biologi, så just den 
insatsen kommer vi inte att arbeta vidare med.  

  

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/3-skolansvardegrund/Gymnasieskola/302_Framja_likabehandling/del_03/


 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen 
 

 
 

 
 

 
 

Kommentar: Vårt mål om att minst 90% ska uppnå gymnasieexamen uppnåddes inte då 
examensgraden minskade från historiskt höga 93% 20/21 till 87% 21/22. Förändringen 
beror helt på att pojkarnas examensgrad minskat från 100% på ES och 94% på SA till 
79% på båda programmen. Flickornas examensgrad däremot ökade övergripande från 
92% till 95%. I år har tre elever beviljats en förlängning av ett “fjärde” år. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 

 
 

Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 14,6 till 14,0. I princip hela 
försämringen berodde på att pojkarnas betygspoäng minskade från 13,9 till 13,2 och att 
pojkarna utgjorde en större andel av eleverna i år 3 under 21/22 jämfört med 20/21. 
Försämringen syntes på båda programmen och medan flickornas resultat var oförändrat 
på båda programmen så sjönk pojkarnas med ca 0,6 betygspoäng oavsett program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
 

 
 

 
Tyvärr kan vi här se en något negativ trend, dvs en förskjutning mot lägre betyg jämfört 
med föregående år. Vi ser särskilt att andelen F för pojkar ökar från 11% till 15% och att 
andelen A för flickor minskar från 20% till 17%. Underlaget för IM är enbart 16 elever så 
där är det svårt att dra för stora växlar på resultatet, men värt att notera är att andelen F 
för flickor minskat från 45% till 19%. 

 
 



 
 
 

 

 
 

I matematik ser vi fortsatt en oroande trend. Andelen F i matematik 1b ökar från 23% till 
27% och andelen F i matematik 2b nästan fördubblades från 22% till 40%. Inga av våra 
elever uppnådde betyget A i någon matematikkurs.  
 

 

 
 



 
 
 

I engelska så ser resultatet bättre ut än i matematik, även om andelen elever som fick F i 
engelska 6 mer än fördubblades från 8% till 19%. Hela förändringen beror på att andelen 
pojkar som fick F ökade från 2% till 24%. Vi kan också se att andelen elever som fick A 
minskade dramatiskt i alla de tre kurserna i engelska.  

 

 

 
 

I svenska/svenska som andraspråk så ser resultatet bättre ut i kurs 1 i år men sämre i 
kurs 2. I svenska så var resultaten likvärdiga jämfört med föregående år. I svenska så 
resultaten likvärdiga för flickorna oavsett kurs och betyg medan för pojkarna så var det 
en mindre andel som fick F i kurs 1 medan det var tvärtom i kurs 2. I svenska 3 var 
mönstret ungefär såsom föregående läsår. När det gäller svenska som andraspråk så är 
det svårt att dra slutsatser eftersom antalet elever var så litet. 
 

 



 
 
 

 
 

När det gäller gymnasiearbetet är förändringarna små. På ES 4% F precis som året innan 
och på SA 5% F jämfört med 2%. 

  
 

● Resultat nationella prov 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
Resultatet i matematik 1b blev katastrofalt, 65% av eleverna fick betyget F och där 
märker vi ingen köns-/programskillnad. För matematik 2b, obligatorisk för SA men 
individuellt val för ES, så var skillnaden enorm i resultat till SA:s nackdel. Inga resultat 
bättre än D och 88% F medan ES-eleverna hade hela skalan B-F och enbart 14% F.  

 

 

 



 
 
 

 
 
I engelska 6 kan vi se att pojkarna presterar på en högre lägstanivå än vad flickorna gör, 
enbart 3% F jämfört med 15%. Spridningen var större på ES än på SA, 8% A och 15% F, 
jämfört med 0% A och 7% F. 

 

 

 



 
 
 

 
 

I svenska 3 presterade flickorna generellt sätt bättre än vad pojkarna gjorde, 74% hade 
betyget A-C jämfört med 34% för pojkarna, och resultatet skiljde sig inte så mycket 
mellan de olika programmen. Totalt sett hade 5% betyget F. I svenska som andraspråk 
klarade sig alla elever med godkänt resultat, men antalet elever var få. 

 
Av totalt 296 nationella prov VT22 så sattes ett högre kursbetyg i 107 av dem, dvs 36%. 
Denna diskrepans är störst i matematikkurserna, särskilt i matematik 1b och då på ES 
där 33 av 53 elever, dvs 62%, fick ett högre kursbetyg än betyget på nationella provet. I 
engelska var förhållandet det omvända, där fick fler elever ett lägre kursbetyg (16) än ett 
högre (8) jämfört med resultatet på det nationella provet. 
 

IM-elever 

● Andel elever med gymnasieintyg 
 
Av 16 elever som var inskrivna på IMS så fick 10 ett gymnasieintyg, dvs 62%.  

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån årets elevenkät vill vi lyfta fram två frågor: 
● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  
● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på 

ett bra sätt  



 
 
 

 

 
 

 
 

När det gäller den upplevda tryggheten i skolan så anger 92% att de känner sig trygga, 
andel 7–10 på en skala 1–10. Det är totalt en liten ökning sedan föregående år, då 90%, 
men ökningen beror enbart på att pojkar upplever större trygghet medan flickornas 
trygghetskänsla däremot har minskat lite grand. 
 
Då det gäller hur man upplever att eleverna på skolan behandlar varandra så enligt 
motsvarande skala så uppger 79% att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt 
jämfört med 82% föregående år. Här ser vi också att flickors resultat gått ner mer än 
pojkars, med fyra procentenheter från 80% till 76%.  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
Organiserandet av undervisningen utgår från de olika programmens poäng- och 
timplaner. Där framgår under vilka läsår som olika kurser ska genomföras och med hur 
många undervisningstimmar. Generellt sett lägger vi ut 90 undervisningstimmar på en 
kurs på 100 poäng, på gymnasiearbetet 70 h. Det gör att totalt så får en elev normalt 
2230 h under sin gymnasietid, vilket planeras täcka bortfallet som uppstår ner till den 
garanterade undervisningstiden om 2180 h. 
 
Tjänstefördelningen som tar vid görs därefter i full transparens med lärare och fackliga 
organisationer i flera steg. Alla ser alltså allas tjänstefördelning och man hjälps åt att se 
till att inga kurser står utan lärare inför schemaläggningen. 
 
Lovskola bedrevs under tre dagar under påsklov och fyra dagar under sommarlov. Vi 
fokuserade där på gymnasiearbetet (påsk) och svenska som andraspråk (påsk) samt 
svenska, engelska och matematik under båda loven. 
 
Vi planerade, och genomförde förutom under jan-feb pga. pandemin, för kontinuerliga 
lärarmöten, minst varannan vecka, för kollegial samverkan under ledning av våra tre 
förstelärare. Fokus där var i huvudsak studiero, ett av våra två utvecklingsområden 
enligt arbetsplanen. På slutet av läsåret diskuterades även normproblematik ur olika 
aspekter. 
 
Bedömning och betygssättning  
Tid för sambedömning lades in med jämna mellanrum i vårt kalendarium, mer i slutet då 
de nationella proven genomfördes. I svenska anonymiserades elevernas uppsatser innan 
lärarnas bedömning, allt för att säkerställa korrekt och rättssäker bedömning.  

Distansundervisningens organisering 
Arbetsåret har präglats av effekter av pandemin under framförallt januari och februari 
2022. Under en period några veckor var i princip hälften av alla klasser hemma, då det 
konstaterades att vi hade en omfattande smittspridning i ett antal klasser. För detta 
krävdes ett huvdmannabeslut som kom med kort varsel. 

 
Vi följde utvecklingen noga, elever skulle meddela mentorn om de var hemma pga. av 
misstänkt covid. Vi uppmanade alla med den misstanken att PCR-testa sig och senare 
under terminen, då rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten förändrades, att 
göra ett självtest. Vi sammanställde situationen klassvis och gick i slutet varje vecka ut 
med information till elever och vårdnadshavare via Schoolsoft hur undervisningen skulle 
genomföras den kommande veckan. Elever som satt i karantän, och kunde arbeta 
hemifrån, fick undervisning via Meet eller via instruktioner genom Classroom om läraren 
var frånvarande. 
 



 
 
 

Utvärdering och analys 
Året har till viss del präglats av effekterna av pandemin, även om det inte var lika illa 
som föregående läsår. Några klasser, och enskilda elever, drabbades mer än andra. En 
omfattande smittspridning i framförallt en av våra estetettor gjorde att de inte var på 
plats under flera veckor i början av vårterminen. Det är svårt att leda i bevis men 
misstanken finns att det orsakat ett kunskapstapp som varit svårt för eleverna att ta 
igen. Vi misstänker att det svaga resultatet i matematik till viss del beror på detta och att 
vi inte lyckats kompensera för det under resten av läsåret. 

 
En annan aspekt av pandemin är att vissa elever tyckte att det var jobbigt att komma 
tillbaka till skolan och att det tog ett tag för dem att “acklimatisera” sig igen. 

 
Vi har också identifierat att ett antal elever som har mist sitt studiebidrag pga. av hög 
ogiltig frånvaro har frekvent arbetet vid sidan om studierna. Det är oklart om de mist 
studiebidraget för att de jobbar för mycket eller om de varit tvungna arbeta för att 
kompensera för ett uteblivet studiebidrag. Pandemin har ju lett till att 
restaurangbranschen söker folk med ljus och lykta och där har ett antal av våra elever 
funnit sin plats. Problemet är att många av dessa elever (pojkar) då inte klarat sin 
gymnasieexamen, vilket är en delförklaring till att examensgraden har gått ner från ca 
97% till 79% för pojkar oavsett program. 

 
Ett annat stort bekymmer under året har varit resultaten i matematik, vilket visade sig 
på det nationella provet i framförallt matematik 1b, där hela 65 % av eleverna blev 
underkända. Analysen visar att det till stor del beror på att våra lärare inte hade 
förberett våra elever tillräckligt väl på förändringarna inom kursen som genomfördes 
med start 1 juli 2021. Då flyttades ett antal moment ner från matematik 2b och annat 
togs bort, men lärarna hade svårt att bedöma vikten av det flyttade materialet.  

 
Enligt lärarna i matematik beror den höga andelen med provresultatet F på NP till de 
ändrade kursplanerna i Ma1b. Det har varit svårt att veta vilket fokus som ska läggas på 
olika moment - vilka som ska ses som obligatoriska och vilka som kan ses som överkurs. 
Här har det saknats underlag från Skolverket - exempelvis fanns det inget övningsprov 
att utgå ifrån. 

 
Med de nytillkomna momenten har också antalet tunga moment ökat och stoffet blivit 
mer. Det behövs till exempel fler lektionstillfällen att behandla Räta linjens ekvation och 
funktionsbegreppet än att behandla symmetri och olika talbaser. Skillnaderna i NP-
betygen och slutbetygen beror på att flera elever ägnat de sista veckorna åt att 
komplettera moment där godkända resultat dittills ej uppnåtts under läsåret. 
 
I ljuset av årets NP så blir det lättare att planera kursen för kommande läsår så att fler 
veckor ägnas åt tyngre och “viktigare” moment. I årets NP gick det till exempel att se att 
stor vikt lades vid räta linjens ekvation och funktionsbegreppet. 
 



 
 
 

Schemaläggning ska planeras så att fler matematiklektioner hamnar som 
förmiddagspass. Detta ska vara en belagd framgångsfaktor och en riktlinje inom LBS 
men detta syns inte alltid.  
 
I matematik 2b så fick nästan hela klassen SA20 underkänt på nationella provet, 21 av 24 
som skrev provet, men “enbart” 14 av 31 fick F i kursbetyg. Här behövs ytterligare analys 
av vad det resultatet beror på, en teori är att eleverna inte är vana att göra nationella 
prov med allt vad det innebär.  
 
Vi behöver därför arbeta mer genomtänkt på hela skolan med att förklara vikten av 
arbete med och förståelse för matematik, matematiska begrepp osv. Båda programmen 
är högskoleförberedande och det kräver en stor arbetsinsats från både lärare och elever 
för att nå målen. Till hösten kommer vi att försöka medvetandegöra både elever och 
vårdnadshavare kring det här. Målet är att elevernas gymnasieexamen inte ska stå och 
falla med betyget i matematik. 
 
Om vi tittar på engelska så sammanfaller kursbetygen i engelska 6 väl med resultatet 
från det nationella provet. I lärarnas analys av korrelation mellan nationella prov och 
slutbetyg vad gäller betygen A, B, C och E finns ingen stor diskrepans mellan provresultat 
och slutbetyg, och behöver inte kommenteras. Gällande betyget D finns en del 
skillnader. 20 elever har fått D på det nationella provet, medan endast 13 elever fått D i 
slutbetyg. Denna diskrepans beror på att eleven utöver nationella har uppnått 
kunskapskrav på andra nivåer. Innehållet i alla delprov återfinns inte i kunskapskraven, 
och därmed kan betygen skilja sig från resultatet. Vidare ser vi till helheten när det 
kommer till vad eleven presterar under året, med inlämningar, presentationer, prov och 
andra examinationsformer. 
 
I svenska så skiljer sig de nationella provresultaten och betygen åt där 33% fick ett högre 
betyg, 16% ett lägre och 51% samma.  
 
Lärare i svenska menar att i de fall där eleverna har fått andra slutbetyg än provbetyget 
så handlar det om att nationella proven endast testar en tredjedel av kunskapskraven 
och att andra uppgifter tas med i helhetsbedömningen. Det kan också bero på vilken del 
av nationella provet som har lett till ett F, till exempel kan det röra sig om disposition - 
vilket eleverna kan ha visat i andra uppgifter.  

Andra aspekter som påverkade resultatet av den skriftliga delen av NP var tillämpningen 
av referat- och citatteknik. Vid direkta citat kunde det hända att några ord inte kom med 
i citatet eller att elever skrev av fel, vilket kan sänka bedömningen på ett i övrigt väl 
genomförd PM (då en aspekt i tabellen då hamnar på E-nivå och slutbedömningen av 
uppsatsen per automatik inte kan bli högre än D). Slutligen observerades elevers ovana 
att jobba under tidspress, vilket påverkade särskilt i Sva3 den språkliga korrektheten i 
Pm:et.  



 
 
 

Vad gäller det kollegiala lärandet/sambedömning kan vi se att det finns en stark 
tradition, och vana, att arbeta tillsammans i framförallt svenska men att vi behöver 
stärka detta i matematik. 

Vårt mål enligt arbetsplanen är att minst 90% skulle klara den. Vi nådde 88% vilket 
innebär att målet inte uppnåddes. Och självklart är målet alltid 100%. 

Att enbart 79% av pojkarna uppnådde gymnasieexamen jämfört med 95% av flickorna 
borde inte kommit som en överraskning för oss, eftersom många av dessa elever hade 
samlat på ett antal F redan i år 1 och 2, och tyvärr lyckades vi inte hjälpa dem till målet. 
De hade helt enkelt tappat sugen, hade hög frånvaro, deltidsarbetade i vissa fall, dvs 
skolan var inte prioritet ett. Det var några andra elever som pga. dåligt mående inte 
orkade hela vägen in i mål. Tre av dem har vi beviljat ett “fjärde” år. 

Problematiken ovan visar på vikten av tidiga insatser, att fånga upp dessa elever redan 
under år 1. Det ska vi bli bättre på. Här är elevens mentor otroligt viktig för dels fånga 
upp eventuella problem och för att hjälpa och stödja eleven i studieplaneringen. 

Under pandemin har vi sett att elevernas frånvaro under vissa veckor i början av 
vårterminen på skolnivå ökat från kanske 15% till ungefär det dubbla. Det är klart att det 
påverkar elevernas förmåga att uppnå målen i olika kurser. 

Vi har under året noterat att vi har en allt större del ungdomar som behöver hjälp och 
stöd från elevhälsans olika professioner. Vi har en väl utbyggd elevhälsa och personalen 
arbetar professionellt, både enskilt och tillsammans. Arbetet med elevernas mentorer är 
A och O för att kunna förebygga olika hinder som eleverna ställs inför. Vi försöker arbeta 
ur ett helhetsperspektiv med våra ungdomar i vårt uppföljningsarbete. 
 
Vi har under året även jobbat hårt med mentorsuppdraget samt med att förtydliga 
informationen som förmedlas på skolans klasskonferenser, där vi förutom dialog kring 
enskilda elever också har satt fokus på klassen som grupp. Att mentorsuppdraget har 
blivit tydligare har inneburit att vi har fått möjlighet att fånga upp eleverna tidigare och 
vid behov kopplat elevhälsans olika resurser. 
 
Varje vecka har vi klasskonferenser för en klass i taget där undervisande lärare, elevhälsa 
och skolledning deltar. Förarbetet för konferenserna har vi förtydligat enligt en plan som 
innebär att mentor lägger ut ett dokument i Google drive i god tid innan mötet. Detta 
dokument fylls i av undervisande lärare och specialpedagog innan mötet. Synpunkter 
sker där på både individ- och gruppnivå. Under klasskonferensen handlar den första 
delen om att dela med sig av undervisningsstrategier som fungerar bra för just denna 
grupp, för att senare övergå i en inventering av olika elevers situation där vi även 
fokuserar på vinnande undervisningsstrategier på individnivå. 
 
En vecka efter en klasskonferens så deltar mentorerna, vars klass vi haft klasskonferens 
för, på skolans elevhälsoteamsmöte. Där följer vi upp beslutade åtgärder, både på 



 
 
 

individ- och gruppnivå, från klasskonferensen samt ser över ansvarsfördelningen och 
vägen framåt. Detta koncept har vi arbetat med i ett och halvt år och det innebär att 
färre elever riskerar att falla mellan stolarna. 

Vår specialpedagog har också initierat ett dokument på driven där vi lägger in olika 
aspekter som skulle kunna vara framgångsrika för våra olika elever. Ett mål är där att se 
om vi kan dra slutsatser på gruppnivå kring insatser/särskilda anpassningar som skulle 
kunna vara till hjälp för alla elever i gruppen. 

Vi har resurstid en timme på onsdagar varje vecka. Då finns alla skolans lärare 
tillgängliga ämnesvis i olika salar. Resurstiden är normalt sett frivillig för eleverna om vi 
inte på individnivå kommit överens om annat. Denna tid ger också möjlighet för elever 
som missat någon redovisning eller annat, i samråd med undervisande lärare, att 
komplettera.  

I både engelska och matematik har vi dessutom ytterligare stöd varje vecka. I engelska 
ger vår specialpedagog, tillika legitimerad lärare i engelska, stöd på enskild-/gruppnivå i 
både engelska 5 och 6 och i matematik ger en av våra matematiklärare stöd under ett 
pass kallat "bonusmatematik".  

 
Slutsatser och arbete framåt 
 

Vi behöver fokusera ännu mer på att eleverna ska kunna klara sina studier, och det gör 
vi genom att bl.a. arbeta med studiero med uppdaterade trivselregler, fokus på pojkars 
prestationer, ytterligare stöd i och fokus på matematik 1b. 
 
Mentorerna får ett tydligare uppdrag att tillsammans med eleverna göra upp planer för 
hur den eventuella F-skulden ska kunna hanteras.  
 
Vår nya specialpedagog kommer även att vara involverad för att se över anpassningar på 
gruppnivå.  

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering 
Rektor ansvarar för elevärenden inom ES och IM, biträdande rektor för SA och vår 
administrativa biträdande rektor ansvarar för processer rörande hälsofrämjande och 
förebyggande arbete och är även chef för elevhälsopersonalen. 

I elevhälsoteamet (EHT) ingår skolsköterska, skolkurator och specialpedagog samt i viss 
mån studie-och yrkesvägledare (SYV). 

Vi har möten varje vecka där elevärenden och övergripande hälsofrämjande samt 
förebyggande frågor lyfts (SYV deltar om möjlighet). Mentorer och övriga lärare kan 



 
 
 

anmäla att lyfta ärenden på dessa möten. Mentorer för klasser har också träff med EHT 
veckan efter klasskonferens, där elev- och gruppärenden lyfts. En gång i månaden träffas 
skolsköterska, skolkurator och specialpedagog tillsammans med närmsta chef där 
arbetsplatsfrågor diskuteras samt planering av det hälsofrämjande/förebyggande 
arbetet. 

Som resurs i vårt arbete har vi stöd av skolpsykolog och skolläkare, vilket gör att vi 
ytterligare kan diskutera ärenden av olika karaktärer och komma fram till olika lösningar 
och/eller åtgärder. Skolläkare är aktiv med hjälp att remittera för utredningar och 
samarbetar nära med olika professioner i EHT. 

Programansvarig skolledare är alltid med på EHT-möten vilket leder till snabba beslut 
och en överblick över elevens hela situation vad gäller hälsa och lärande, som givetvis 
går hand i hand.  

En del av det förebyggande arbetet som planerades in under våren har fått ställas in 
p.g.a. av pandemin. Det gäller tex föreläsningar och efterföljande diskussioner med 
föreningen Maskrosbarn, som handlar om ungdomar som lever med föräldrar som har 
ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller som utsätter ungdomen för våld eller från nxtME, 
som ger råd och stöd till ungdomar som utsatts för incest. Det vi har hunnit med är att 
elevhälsan har varit ute i de olika klasserna i år ett och två och diskuterat vår drogpolicy.   

När det gäller specialpedagogiska insatser sker första kontakt på olika sätt beroende på 
situation. Ofta kommer elev direkt till specialpedagog; ibland tas kontakt via mail från 
elev och/eller vårdnadshavare; ibland föregås kontakten av att specialpedagogen får 
utredningsdokument från externa aktörer. Specialpedagogen för då ärendena vidare till 
EHT.  

Inför att elever börjar i år 1 ber vi vårdnadshavare att förmedla, via ett särskilt 
överlämningsdokument, information om ungdomen haft behov av tidigare stöd. Vi 
erbjuder även dem möjlighet till ett möte innan skolstart. Det följs upp, i dialog med elev 
och vårdnadshavare, samt överförs till mentor och lärare. I samband med skolstart så 
informerade vi samtliga i klassen undervisande lärare om den information som vi hade 
om våra nya elever och som var relevant för alla att veta. 

Specialpedagogen har god kunskap om neuropsykiatriska och andra 
funktionsnedsättningar och kan “översätta” elevens styrkor och behov till information 
som stöttar lärarna i undervisningen. Ibland uppkommer det situationer i skolan då 
mentorer och lärare vänder sig till EHT eller direkt till specialpedagog, när de upplever 
att det blir svårigheter för elever. Det kan bli en dialog om hur lärsituationen är eller kan 
förändras, hur eleven kan stöttas, och det kan även leda till en utredning. 

Utredning på skolan görs genom samtal med eleven och genom att elevens lärare 
beskriver hur skolsituationen fungerar i respektive kurs i en pedagogisk kartläggning. 
Därefter sammanställer specialpedagogen informationen, tillsammans med utrednings- 
och screeningresultat, och gör en samlad bedömning vilket mynnar ut i relevanta 



 
 
 

stöttningsförslag. De kan vara både extra anpassningar och särskilt stöd, men även tips 
för ledning och stimulans, för främjande och förebyggande arbete för alla elever.  
Dokumentationen delas efter elevens och vårdnadshavares godkännande till mentor och 
undervisande lärare. Kontinuerlig uppföljning sker i dialog mellan lärare, mentor och 
specialpedagog. 

Utvärdering och analys 
För första gången fanns alternativet icke-binär med i LoV-enkäten när man skulle ange 
vilket kön man identifierar sig med. Drygt 3% av eleverna valde att ange det alternativet 
och vi ser att resultaten för denna lilla grupp sticker ut i de olika områdena jämfört med 
grupperna killar och tjejer. Några exempel på det: 

På frågan “Har du fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din 
skola?” så anger 43% av de icke-binära det jämfört med 80% för alla på skolan. 

Liknande uppstår kring frågan: “Känner du förtroende för att personalen tar tag i 
situationen om man får reda på att du eller någon annan upplever sig illa behandlad på 
din skola?”. Det gör 43% av icke-binära jämfört med 86% för alla, dvs hälften så stort 
förtroende för oss. 

Här kan vi rada upp fler frågor men kontentan är att gruppen icke-binära i allmänhet är 
mer negativ än övriga grupper då det kommer till resultaten av olika värdegrunds-
/förtroendefrågor. 

I övrigt kan vi konstatera att tjejers resultat i allmänhet ligger lägre än killars, om än på 
en relativt hög nivå, här följer några exempel: 

“Känner du dig trygg i din skola?” 94% av tjejerna anger det mot 97% av killarna, dvs en 
dubbelt så hög andel tjejer som killar känner otrygghet. 

“Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på att du 
eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola?” Tjejer har en lägre grad av 
förtroende än killar, 84% jämfört med 92%. 

“Har du under den senaste terminen upplevt dig illa behandlad av andra elever på din 
skola? “Tjejer är överrepresenterade här, 7% upplever det jämfört med 3% för killar. 

På frågan “Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt?” 
88% av tjejerna anger det jämfört med 94% av killarna, dvs dubbelt så hög andel tjejer 
tycker inte det. Här kan vi se ett fall av intern variation utifrån programtillhörighet, 95% 
av eleverna på ES anger det men endast 84% på SA, dvs tjejer på SA sticker ut negativt 
som grupp.  

På övergripande nivå, dvs jämfört med andra LBS skolor så ligger vi i paritet med dem i 
på nästan alla frågor, med några undantag: 

“Har du fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din skola?” 
80% angav det, en förbättring mot 75% föregående år, men en bit kvar till genomsnittet 
inom LBS-skolorna på 89%. (Där hade vi en intern variation där 100% av eleverna på 



 
 
 

språkintroduktion uppgav att de fått informationen, medan bara 70% på ES angav 
samma.)  

“Upplever du att du (i den utsträckning du skulle vilja) har fått vara delaktig i 
likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din skola?” 80% angav det, jämfört med 
75% förra året. 80% är även snittet för LBS. 

“Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på att du 
eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola?” 86% anger det jämfört med 
87% föregående år. Genomsnittet för LBS: 90% 

På frågan 2Har du fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet på din 
skola?” Kan vi se att icke-binära bör ha nåtts av samma information som övriga, ställer 
de i genomsnitt högre krav på vad vi menar med ”information om…”? 

Våra resultat är stabilt höga över tid och ligger generellt i linje med övriga LBS skolors 
resultat. 

Vi behöver vara tydligare med informationen om likabehandlings- och 
värdegrundsarbetet och hur man kan engagera sig via t.ex elevrådet. 

De som uppfattar sig som icke-binära har för första gången kunnat ange separata 
svarsalternativ. Resultaten visar överlag på lägre grad av tillit och trygghet än övriga 
grupper, oavsett om det är kön eller programtillhörighet som mäts. 

Tjejer har generellt en lägre grad än killar av tillit till personalens förmåga att agera, är 
mer otrygga och upplever i högre grad att elever behandlar varandra illa. 

Eleverna på ES har generellt sett högre resultat än elever på SA. Vi vet också att vi har 
utmaningar i en klass på SA, där vi arbetar speciellt för att skapa en bättre arbetsmiljö 
för alla. 

Även Skolinspektionens nationella enkät genomfördes under våren 2022. Där är 
målgruppen samtliga elever på nationella program år 2 samt all undervisande personal. 
Enkäten skickas årligen ut till hälften av alla landets gymnasieskolor, benämnt riket 
nedan, vilket innebär att jämförelsematerialet är stort. Där visar resultatet bland annat 
följande: 

Av de elva frågeområdena (allt ifrån kritiskt tänkande, stöd, bemötande, studiero, 
elevhälsa mm) så ligger vårt elevresultat högre än rikets i tio av dem, endast i området 
“studiero” ligger vi lägre. Där ligger vi strax under den 25:e percentilen, vilket innebär att 
drygt 75% av skolorna i riket upplevs ha en bättre studiero än vad våra elever anger. I 
alla andra områden är det precis tvärtom, vi ligger på eller över den 75:e percentilen, 
dvs vi har ett bättre resultat än 3 av 4 andra skolor i landet. Där våra elever anger ett 
resultat som ligger högst i förhållande till riket är “elevhälsa” där vi ligger en bra bit över 
den 90:e percentilen (bäst i Sverige…?) och “kritiskt tänkande” där vi ligger strax över 
den 90:e percentilen. 



 
 
 

I området elevhälsa är frågorna följande: 

1. Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår? 
2. Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan, till exempel 

skolsköterskan? 

På fråga 1 fick vi resultatet 7,9 (samtliga 6,9) på en skala 1-10 och på fråga två 8,0 (6,5). 
En slutsats är att vi i personalen bryr sig om våra elever och att vårt elevhälsoteam är 
tillgängligt för hjälp och stöd. Det lönar sig att ha ett relationellt fokus och en väl 
utbyggd elevhälsa… 

Uppdelat på kön så var pojkar mer positiva än flickor på tio av de elva frågeområdena. 
Det ligger i linje med resultaten från andra enkäter, också över tid.  

Vad ansåg då lärarna om de olika områdena i enkäten? Då det gäller “studiero” anger 
lärarna en bra bit över riksgenomsnittet vilket då skiljer sig från elevernas uppfattning, 
se ovan. Även när det gäller graden av “inflytande” för eleverna skiljer sig det en del åt, 
eleverna skattar strax under den 75:e percentilen och lärarna en bit över den 90:e 
percentilen. Lärarnas resultat ligger över riksgenomsnittet i 14 av 15 frågeområden. 

Den årliga elevenkäten genomförs med alla elever under januari månad varje år. Några 
resultat som sticker ut: 

Svaren som eleverna inom språkintroduktion anger,16 st, ligger lägre än övriga elevers 
rent generellt, nästan oavsett vilket påstående som avses. Här kommer några exempel: 

Jag känner mig trygg i skolan: Där ligger vi på skolnivå på relativt höga 92%, som anger 
7-10 på en skala 1-10, men elever inom IMS anger enbart 53% och alla andra klasser 
ligger mellan 87% till 100%.  

Reflektion: I LoV-enkäten genomförd tre månader tidigare svarade 93% av IMS-eleverna 
att de kände sig trygga på skolan. Då var svarsalternativen ja eller nej. Antingen har det 
skett en försämring och/eller så har eleverna svårt att tolka skalan 1-10.  

På påståendet “Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra 
sätt” så ligger svaren på de nationella programmen mellan 63% och 92% med ett snitt 
på 79%, men på IMS ligger den på 57%, . Lite av samma fenomen som frågan innan men 
inte med samma stora skillnad gentemot medelvärdet. 
 
Reflektion: I LoV-enkäten genomförd tre månader tidigare svarade 87% av IMS-eleverna 
att eleverna på skolan behandlar varandra bra. Då var svarsalternativen ja eller nej. 
Antingen har det skett en försämring och/eller så har eleverna svårt att tolka skalan 1-
10.  

“På min skola accepteras individers olikheter”. Där anger IMS alarmerande låga 60% 
där genomsnittet är 90% (i intervallet i övrigt på 85%-100%).  



 
 
 

Det påståendet är lätt att tolka som att elever som upplever sig “annorlunda” pga kön, 
sexualitet, NPF-problematik o dyl skulle ge uttryck för negativa svar men det syns inte på 
gruppnivå, utan det som sticker ut är våra invandrarelevers uppfattning.  

Vi har inte lyckats få fram vari den upplevda otryggheten består av, kan vara 
språkförbistring o dylikt, för i andra sammanhang så framkommer inte detta. Hög 
närvaro, lyhörda mentorer, liten klass (16 elever) med bättre upplevt klassrumsklimat än 
tidigare. Eleverna är inte i särskilda klassrum utan rör sig i våra lokaler som alla andra 
elever.  

För att ytterligare komplicera tolkningen så noterar jag att då skolsköterskan gör sin 
årliga elevhälsoenkät med elever i år 1, så sticker gruppen inom IMS ut på ett positivt 
sätt, när det gäller mående och framtidstro. Där görs enkäten, på samma sätt för alla 
elever, skriftligt och muntligt för att i lugn och ro gå igenom frågorna för att säkerställa 
att eleverna verkligen förstå frågorna.  

Oavsett orsak så behöver vi fånga upp om det finns något systemfel inom 
enkäthanteringen inom IMS som vi kan arbeta bort inför nästa läsår. Eventuella felkällor 
pga språkproblem o dyl behöver minimeras så att resultaten har hög validitet. Alla 
enkäter i framtiden behöver noga förberedas och gås igenom, kanske inom ramen för 
samhällskunskap eller svenska som andraspråk. Ett fokusområde… 

I övrigt är det som sticker ut negativt jämfört med övriga LBS-skolor: “Jag tycker att det 
är en bra studiemiljö på min skola”, 65% jämfört med 71% och den om elevernas 
behandling av varandra, 79% mot 83%. I alla andra påståenden ligger vi i paritet eller 
övriga LBS-skolor.  

Det formella elevinflytandet på klassnivå består av att elever kan göra sina röster hörda 
på veckans mentorstid eller genom de olika årliga enkäterna som vi redovisat ovan. Två 
gånger per läsår så genomför eleverna även undervisningsutvärderingar, där de 
utvärderar undervisningen i någon eller några kurser. Sammantaget ger det en ganska 
bra bild av hur elever resonerar på klass-/programnivå.  

Allmän reflektion: Det finns tre nästan identiska frågor/påståenden som eleverna svarar 
på vid olika tillfällen, men med olika upplägg/skala. Tillfällena är i oktober då LoV-
enkäten genomförs och det andra är i januari, dvs tre månader senare, då eleverna 
genomför den årliga elevenkäten. Resultaten skiljer sig åt på ett intressant sätt, vad 
beror på tidsaspekten och vad beror på graderingen och tolkningen av skala 1–10, där 
“ja” dvs något positivt tolkas som 7–10 på en skala 1–10 och då “nej” som 1-6. Båda 
enkäterna genomförs av alla elever på skolan, svarsfrekvensen ligger på drygt 80% per 
enkät så vi kan utgå från att det nästan är samma elever som svarar på båda.  
 
Resultat: 
LoV: “Känner du dig trygg i din skola?” 95% svarar “ja” 
Elevenkäten: “Jag känner mig trygg på skolan.” 92% svarar 7-10. 
 



 
 
 

LoV: “Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt?” 89% 
svarar “ja”. 
Elevenkäten: “Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt.” 
79% svarar 7-10. 
 
LoV: “Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på 
att du eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola?” 86% svarar “ja”. 
Elevenkäten: “Personalen på min skola ingriper om någon blir illa behandlad”. 82% 
svarar “ja”. 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Det formella inflytandet på skolnivå behöver utvecklas. Vi har i pandemins spår inte 
lyckats att få till ett brett engagemang i elevrådet, utan det har varit sporadiskt. Vi ser 
också att elevrådsarbetet behöver stöttas av personal, i år har biträdande rektor tagit på 
sig det ansvaret. Arbetet ska starta tidigare och med större kraft nästa läsår. Ett 
förbättringsområde. 

Vi behöver vara uppmärksamma på olika elevgruppers behov/omständigheter, det kan i 
olika fall röra sig om icke-binära, flickor eller IMS-elever. Mentorstiden ska användas för 
att öka elevers delaktighet, diskutera och fånga upp olika elevreflektioner. Den nya 
skrivningen i Skollagen kring “Sexualitet, samtycke och relationer” ska implementeras i 
verksamheten i samråd med personalen.  
 
För att enkätresultat ska vara tillförlitliga så behöver frågorna gås igenom noga med 
elevgrupper som kan misstänkas ha svårt att förstå frågorna. 
 
Nolltolerans mot “skojbråk” och “skämt” som kan uppfattas kränkande. Vi ska fortsätta 
med att skapa förutsättningar för goda relationer och hög grad av trygghet genom att 
vara synliga i elevutrymmena. Vi behöver fortsatt vara lyhörda för elevers åsikter 
samtidigt som vi ställer krav på eleverna att leva upp till vår värdegrund om allas lika 
värde mm. Vi har bytt låssystem, från taggar som inte har fungerat till kodlås. Vi behöver 
också bevaka vad det innebär för elevernas känsla av trygghet. Vi kommer att hyra ut 
lokaler till Designgymnasiet. Vi behöver samexistera på ett klokt sätt så att alla elever 
känner sig trygga och välkomna på skolan. 

 
Vi måste var mer uppmärksamma på hur vi uttrycker oss, tänk på olika målgrupper, 
fånga upp oönskade beteenden tidigt och agera. Det är allas ansvar, både elevers och 
personals, att alla blir bemötta på ett juste sätt. På Mediegymnasiet värnar vi om 
varandra. Alla elever är allas ansvar! 
 
 
 



 
 
 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering 
Elevhälsoteamsmöten sker varannan vecka för ES/IMS respektive SA. Förebyggande 
arbetet diskuteras varannan vecka på mötena, samt vid elevhälsoteamets egna mindre 
möten (1 gång/mån). Mentorer deltar på elevhälsoteamsmöten efter genomförd 
klasskonferens, där lyfts elever som skall följas upp tillsammans. Utöver detta kan 
mentorer anmäla elever till elevhälsoteamet för utredning/uppföljning.  
 
I grunden finns också en öppenhet inom elevhälsan att ta emot mycket information från 
undervisande lärare och mentorer, i syfte att kunna skapa sig en bild snabbt över hur 
läget är kring klasser, grupper och enskilda elever. Informationen kan sedan koordineras 
inom ramen för elevhälsomöten eller genom snabbare informella kontakter mellan 
rektor och elevhälsa om behovet finns, i syfte att kunna sätta in förebyggande insatser 
eller åtgärdande insatser. 
 

Det främjande och förebyggande arbetet löper enligt en planering som läggs för varje 
läsår där planen utvärderas och följs upp vid läsårets slut. Den justeras utifrån behoven 
som vi ser i skolans olika enkäter, statistik och resultat. Återkommande i planeringen 
är följande moment: 
 

● att elevhälsan redogör för skolans drogpolicy i samtliga klasser under hösten, 
med särskilt fokus på årskurs 1, samt att ämnet (ANDT och spel) inarbetas i 
kurserna på olika sätt för att öka elevers medvetenhet och tänka förebyggande 
kring dessa områden 

● att skolan planerar för externa föreläsare kring viktiga ämnen som en del i att 
öka elevers kunskaper kring dessa ur ett förebyggande perspektiv (t.ex. att 
vara barn och familjemedlem till någon som missbrukar, begår övergrepp samt 
incest) 

● genomförandet av en trivselvecka under hösten, som går under namnet 
“Kärleksveckan”, med syftet att öka tryggheten för samtliga elever på skolan.  

 
Samverkan sker genom klasskonferenser där lärare och elevhälsa möts i syfte att 
diskutera klasser och deras elever. Fokus ligger både på grupp- och individnivå. 
Samverkan fortsätter senare då mentor efter klasskonferens kommer till elevhälsoteam 
för att följa upp klasskonferensen innehåll.  
 
Utöver detta har vi olika projekt som också kan startas inom ramen för skolans kurser, 
som enskilda medarbetare inom elevhälsan kan starta utifrån behoven som finns.  
För personalen har vi under året bjudit in föreläsare från Socialförvaltningen kring 
rökning/droger, MiniMaria kring droger och Ungdomsmottagningen kring sexuell hälsa 
mm. Vi hade även en föreläsning för personalen av vår skolpsykolog kring bl.a. 
gränsdragning mellan skolans/lärarnas och andra aktörers ansvar vid elevers psykiska 
ohälsa.  
  



 
 
 

Studie- och yrkesvägledningsresursen ökade från 30% till 40% under läsåret. Rektor och 
syv lade tillsammans upp en plan för året, ett så kallat syv-hjul, när, vad och hur olika 
delar av uppdraget skulle genomföras. Här är ett urval av syvs planerade uppdrag: 
 

● Mentor för våra fem elever som blivit beviljade förlängs skolgång, ett “fjärde 
år”.  

● Genomföra en föreläsning för personalen i samband med skolstarten kring bl.a 
den komplexa arbetsmarknaden och att studie- och yrkesvägledning är hela 
skolans ansvar och att vi måste hjälpas åt. 

● Presentera sig i samband med skolstarten för samtliga nya elever i olika klasser. 
● Genomföra ett föräldramöte på Meet tillsammans med rektor för elever i år 1 

och vårdnadshavare i början av september. 
● Delta på minst två öppna hus under året. 
● Träffa elever i de olika årskurserna en gång per termin med olika teman, 

antingen på plats klassvis eller digitalt klassvis/årskursvis. 
● Inför läsårsavslutningen bjuda in samtliga elever i år 3 som inte bedöms klara sin 

gymnasieexamen för ett vägledningssamtal kring framtida möjligheter. 
 
Observera att pandemin vid några tillfällen under våren påverkat möjligheterna att 
informera på plats, men för att kunna starta läsåret med så mycket information som 
möjligt om våra elever så skickades under sommaren ett välkomstbrev ut till alla nya 
elever samt blanketter som elever/vårdnadshavare kunde fylla i med viktig information 
som skulle till EHT i samband med skolstart.  

 
Insatserna utvärderades i slutet av läsåret och vi har enats om några justeringar inför 
22/23, bland annat tar vi bort mentorskapet och något informationstillfälle för att öka 
tillgängligheten för enskilda vägledningssamtal. 
 
De olika blanketterna ger elev/vårdnadshavare möjlighet att fundera över och delge 
skolan t.ex. tidigare stöd i grundskolan, eventuella diagnoser samt önskemål om samtal 
vid skolstart. Även hälsouppgift till skolsköterska som kan delges relevant personal efter 
samtycke från elev och/ eller föräldrar ingick i det utskickade materialet. Därefter bjöds 
de elever/ vårdnadshavare som önskade det, in till ett möte med någon/några från 
EHT/mentor/ansvarig skolledare. Inför skolstart diskuterades på EHT vilken information 
som framkommit och vad som bedömdes vara viktig information som undervisade 
lärare behövde få veta. Omedelbart inför skolstart genomfördes därefter 
klasskonferenser med undervisande lärare där relevant information diskuterades, allt 
för att elevernas skolstart skulle bli så bra som möjligt. 
 
Specialpedagogen byggde också upp ett dokument klassvis med vilka olika anpassningar 
eleverna var i behov av, allt för att kunna dra slutsatser på gruppnivå. Tanken är att flera 
elever har liknande behov av anpassningar så är det bra för hela klassen. Det 
dokumenteras i översikten även över klassernas behov också.  
 



 
 
 

Under året så tillkommer ny information om elevers olika förutsättningar och behov, det 
har vi försökt hantera enligt följande: 
 
I början av läsåret har skolan genomgång av specifika elever med särskilda 
behov/anpassningar, och under läsåret har vi också möten avseende klasser som har 
behov av extra uppmärksamhet. Om det uppkommer ny information informeras lärare 
och personal genom mejl via mentor vid behov. All denna dokumentation skrivs in på 
den gemensamma driven, under mappen “särskild elevinformation”. (Den gemensamma 
driven kräver tvåfaktorsinloggning och bedöms vara säker ur ett GDPR-perspektiv).  
 
Vi har under året även anställt en elevassistent i en klass där vi bedömde att stort behov 
av hjälp och stöd för enskild elev fanns. Vi har successivt utökat tjänstgöringsgraden för 
att kunna använda assistenten mer flexibelt både i den aktuella klassen och skolan i 
övrigt.  
 
Våra rutiner för ledning och stimulans, extra anpassningar och att uppmärksamma och 
eventuellt utreda elever i behov av särskilt stöd ser i grova drag ut enligt följande: 
 
Så fort som möjligt samlas information in om alla nya elever som börjar hos oss, vilket av 
elevhälsan presenteras för mentorer och lärare och det här ger en grund för hur 
klassens sammansättning ser ut med sina styrkor, svårigheter och behov. Detta handlar 
om att göra lärmiljön tillgänglig. I klassrummet handlar det konkret om modellering och 
stödstrukturer, strukturerat arbete med strategier, t.ex. läsförståelsestrategier, samt ett 
formativt förhållningssätt. Lärarna har även tillgång till en mapp med mallar med olika 
begrepps- och strukturscheman, som på olika sätt kan passa deras uppgifter och kurser. 
 
Vi dokumenterar de extra anpassningar som elever har behov av, lättillgängligt att se i 
en översikt, vilket lärarna eftersträvar att följa. Eleverna har t.ex. tillgång till inläst 
litteratur. De får vid behov längre tid på prov och lärarna arbetar metodiskt med att 
anpassa sitt undervisningsmaterial till att göra det lättillgängligt för alla elever, t.ex. via 
instuderingsfrågor. Vid behov görs även kortvariga insatser av specialpedagog. 
Specialpedagogen arbetar förebyggande och anpassat med strukturschema för några 
elever, vilket syftar till stöttning med prioritering och planering, vilket i sin tur resulterar 
i att eleverna blir mer självgående och trygga i sitt lärande.  
 
När vi upptäcker att en elev börjar få det besvärligt initierar mentor en pedagogisk 
kartläggning som undervisande lärare fyller i, vilket ibland leder till utredning och 
åtgärdsprogram och som, om rektor beslutar om det, mynnar ut i särskilt stöd. Rektor 
beslutar även i de fall då åtgärdsprogram inte behöver upprättas. Det förekommer även 
att endast en specialpedagogisk kartläggning görs, t.ex. i de fall där elevens svårigheter 
inte är omedelbart uppenbara i studiesituationen och hen riskerar att falla under radarn. 
Kartläggningen består av intervjuer av elev och vårdnadshavare, externa samtalspartner, 
samt screening av läs- och skrivförmågor, lässtrategier, koncentrationsförmåga, och 
utvecklas ibland till vidare utredning.  



 
 
 

 
Om ansvarig rektor bedömer att en elev har behov som inte kan lösas med hjälp av extra 
anpassningar skrivs ett åtgärdsprogram i samråd med elev och vårdnadshavare. Det 
börjar med att mentor gör pedagogisk kartläggning, ser om vidare utredning behövs och 
formulerar, efter beslut av rektor, åtgärdsprogrammet med stöd av specialpedagog. 
Åtgärdande insatser i ett åtgärdsprogram kan t.ex. vara när en elev varaktigt behöver 
arbeta enskilt, med stöd av assistent eller specialpedagog eller ett särskilt upplägg i 
schemat. Datum för uppföljning sätts också och bevakas av mentor.  
 
I de fall där elevhälsan bedömer att eleven behöver extern hjälp, så har specialpedagog 
skrivit de utredningarna som ska vidare på remiss till andra instanser.  
 
Skolans närvarofrämjande arbete är en viktig pusselbit för att eleverna ska kunna lyckas i 
skolarbetet är närvaron. Där upplever vi att vi inte riktigt har lyckats under läsåret, delvis 
beroende på pandemin och de följdeffekter den skapat, och då inte bara 
sjukdomsmässigt.  
 
Gällande frånvaro så förväntas mentorn att gå igenom sina respektive elevers frånvaro 
veckovis. De elever som bedöms ha en oroande frånvaro ska mentor ha en dialog med 
för att utröna orsaken till frånvaron. Om dialogen inte leder till önskat resultat kontaktas 
vid behov vårdnadshavare. Om den problematiska skolfrånvaron trots det fortsätter 
meddelar mentor det via elevöversikten på driven. Där rekommenderar mentor om 
eleven ska få en varning för indraget studiebidrag från rektor. Rektor kan då, efter dialog 
med EHT, välja att själv kontakta eleven för att utröna orsaken till den ogiltiga frånvaron. 
Därefter fattas beslut om en skriftlig varning för indraget studiebidrag ska skickas hem 
eller inte. Varningen skickas hem till vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Om 
varning skickas hem så får eleven en prövotid på ca en månad för att visa bättring. 
Ansvarig rektor har under året följt upp elevernas närvaro månadsvis utifrån mentors 
bevakning av rapportering av elevernas frånvaro. 
 
Om elevens ogiltiga frånvaro trots varningen inte minskar i önskad omfattning så är 
rektor skyldig att efter prövotiden informera CSN om detta. Rektor kan dock ta särskilda 
hänsyn beroende på olika omständigheter så här är det ena fallet inte det andra likt. 
Innan beslut fattas konsulterar alltid rektor EHT för att höra om de har några 
synpunkter. 
 
Framgångsfaktorn är snabb uppföljning med elev/vårdnadshavare och där behöver vi 
säkerställa att alla inblandade är på tårna. Vi funderar på medhjälp av EHT pröva olika 
dialogformer inför nästa läsår. Vi behöver fundera över vad som kan motivera eleven att 
komma till skolan och därefter “undanröja” eventuella hinder tillsammans.  
 
Några utvecklingsområden från arbetsplanen, studiero och examensgrad, där 
elevhälsans personal varit delaktiga: 
 



 
 
 

● Många individuella kontakter där alla i EHT varit stöd och samtalspartners på 
olika sätt.  

● Studiero - Specialpedagog har fungerat som bollplank och stöttning vid 
planering av lektionsupplägg.  

● Trygghet - kurator och biträdande rektor har arbetat särskilt runt en klass där 
det funnit otrygghet. De har arbetat med utmaningarna från flera håll och haft 
kontinuerliga möten.  

● Hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1 med eventuella uppföljningar. 
● Resurs för elever med NPF i samband med skriftliga prov. 

 
 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 
Vi upplever att systematiken fungerar med att sätta en planering för året, utvärdera och 
justera planen läsårsvis. Att det fungerar väl att den kompletteras med mindre projekt 
under året när behov/möjligheter uppstår. De återkommande delarna (drogpolicy, 
kärleksvecka, klasskonferenser, föreläsningar till eleverna) verkar vara uppskattade och 
väl fungerande. Lärarna efterfrågar att elevhälsan är mer ute i klasser, detta finns som 
utvecklingsområde, t.ex. vara delaktig i något moment inom ramen för kurser 
tillsammans med undervisande lärare. Det har också kommit synpunkter om fler 
löpande systematiska insatser kring stress/psykisk hälsa från lärarna.  
 
Det finns ett samarbete mellan filmprofilen och skolsköterska där olika hälsoämnen 
tagits upp och utvecklats vidare av eleverna. Tyvärr har det funnits vissa svårigheter 
under höstterminen pga. pandemin men nya friska tag planeras till nästa läsår. Vi 
avslutade läsåret med en uppskattad föreläsning för estettreorna av Marco Vega kring 
bland annat mansrollen och vilka normer som styr våra värderingar. Det området är 
något vi kommer att lyfta vidare nästa läsår, kanske som en del av ändringarna 
Läroplanen kring “Sexualitet, samtycke och relationer.” 
 
Vi har dokumentationen men sedan behöver det omsättas i praktiken. Arbetet med 
extra anpassningar fungerar relativt väl överlag men kan förbättras på så sätt att alla 
undervisande lärare behöver hitta sina rutiner för att ta del av det skrivna materialet och 
en utmaning är att hitta den mest optimala undervisningsstrategin just där och då, både 
för enskilda individer och hela elevgruppen. 
 
Då det gäller särskilt stöd så behöver vi förtydliga vem som förväntas göra vad i de olika 
stegen. Vår nya specialpedagog kommer att få ett större ansvar för att sätta samman 
åtgärdsprogrammen efter att mentorerna lämnat ifrån sig underlaget från de 
undervisande lärarna. 
 
Vi behöver också vara snabbare med att identifiera vilka elever som vi bedömer har rätt 
till hjälp och stöd som ligger utanför det ordinarie stöd som kan förväntas via 
skolpengen, och därefter söka ett tilläggsbelopp av elevens hemkommun. I år sökte vi 
tilläggsbelopp för fyra elever och fick ersättning för elevassistent i ett fall på halvtid. Vår 



 
 
 

specialpedagog kommer att få även detta särskilda uppdrag. Det är upprörande att elev 
som i grundskolan fått ett omfattande stöd, haft elevassistent eller gått i särskild 
undervisningsgrupp, inte får samma eller motsvarande stöd från hemkommunen så fort 
hen börjar på gymnasiet. 
 
Överlag har vi under året haft en väl fungerande organisation kring elevhälsan, det visar 
både elev- och personalenkäter. Lärarna tycker, enligt slututvärderingen i juni, att det är 
lätt att få kontakt med och stöd och återkoppling från EHT kring olika elevärenden.  
EHT är också duktiga på knyta kontakter med verksamheter utanför skolan som kan vara 
till hjälp för våra elever. Personalen är också duktiga på, att i samråd med elever och 
vårdnadshavare, ta fram och formulera underlag för att få NPF-remisser godkända och 
ivägskickade till andra instanser för utredning mm. 
 
Förbättringsområden är bl.a. att snabbare och mer stringent följa upp elevernas 
frånvaro och att identifiera vilka elever som behöver stöd utöver “skolpengen” och att 
formulera ansökningar om ekonomiskt tilläggsbelopp som är mer framgångsrika än 
under innevarande läsår. Upplägget för klasskonferenserna behöver också flyttas mot 
ett större gruppfokus, åtminstone under år ett och två. 
 
Om insatser i form av anpassningar och stöd sätts i ett tidigare skede än hittills skulle det 
förmodligen öka tryggheten för de elever som berörs och eventuellt också ökad studiero 
för övriga klasskamrater.  
 

 
Slutsatser  

Vi behöver fortsätta med den struktur av förebyggande arbete som EHT har arbetat 
efter som visat sig vara framgångsrik och uppskattad av både elever och personal. Vi ska 
också fortsätta arbeta för ett nära samarbete inom EHT där vi även hoppas få möjlighet 
att involvera studie- och yrkesvägledare mer nästa läsår.  
 
Nästa läsår får vi en ny specialpedagog som vi har en tydlig plan för vad vi hoppas att 
hen ska kunna tillföra skolan. VI har låtit lärare komma in med önskemål om vad de 
önskar få för stöttning och hjälp av vår nya specialpedagog. Ett av dessa är att 
specialpedagogen ska skriva åtgärdsprogrammen samt att finnas ute i klasserna mer.  
 
Fortsätta arbeta flexibelt och lösningsfokuserat både på individbasis och i grupp. 
Teamwork och tillgänglighet så långt det fungerar. Tänka utanför “boxen” och våga testa 
nya pedagogiska lösningar i klassrummet i samverkan mellan lärare och EHT. 
 
Eleverna behöver bli medvetna om konsekvenser av olika val, betydelsen av vikten av 
gymnasieexamen och vilka krav som ställs för att uppnå denna. Samverkan mellan 
lärare/mentorer och SYV behöver stärkas, det ska vara naturligt att SYV bjuds in till ett 
lektionspass/mentorstid kring olika aktuella eller framtidsfrågor.  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Examensgrad 
Historiskt sett har vi legat lägre än många andra LBS-skolor med avseende på 
examensgraden, därav är detta ett av våra två mål enligt arbetsplanen. Vårt mål enligt 
arbetsplanen om att minst 90% ska uppnå gymnasieexamen uppnåddes inte då 
examensgraden minskade från historiskt höga 93% 20/21 till 87% 21/22. Förändringen 
beror helt på att pojkarnas examensgrad minskat från 100% på ES och 94% på SA till 
79% på båda programmen. Flickornas examensgrad däremot ökade övergripande från 
92% till 95%. 
  
Den genomsnittliga betygspoängen minskade från 14,6 till 14,0. I princip hela 
försämringen berodde på att pojkarnas betygspoäng minskade från 13,9 till 13,2 och att 
pojkarna utgjorde en större andel av eleverna i år 3 under 21/22 jämfört med 20/21. 
Försämringen syntes på båda programmen och medan flickornas resultat var oförändrat 
på båda programmen så sjönk pojkarnas med ca 0,6 betygspoäng oavsett program. 
 
Vad kan vi göra för att höja pojkarnas studieresultat? Vi behöver tillsammans diskutera 
normer, mansrollen och machokulturen och ge förutsättningar för en “pluggkultur”. Vi 
kommer att börja med att döpa om våra grupprum till studierum, säkerställa att 
belysningen inte går att släcka för att motverka att rummen används till hängyta/social 
yta.  
 

Studiero 
Det andra målet enligt arbetsplanen var att minst 75% av våra elever skulle uppleva 
studiero på skolan. Inte heller det målet uppnåddes. 72% av våra elever angav att de 
hade god arbetsro på skolan i elevenkäten i jan 22. 65% av eleverna angav att de 
upplevde god studiemiljö i samma enkät. I Skolinspektionens enkät kring frågeområdet 
studiero angav våra elever på en tiogradig skala 5,8. Flickor angav 5,3 (riket 6,3) och 
pojkar 6,2 (6,6) så förutom lägre värden än riket så är skillnaden mellan pojkar och 
flickor 0,9 mor 0,3 i riket. Fokusområdet kvarstår och vi behöver lägga upp en plan för 
det tillsammans med elever och personal i samband med skolstarten. 
 

Hur vi behandlar varandra 
För att må bra och trivas i skolan så är det bl.a. viktigt att våra elever uppfattar att 
eleverna behandlar varandra väl. Här kan vi se en skillnad mellan könen och även mellan 
programmen. Även om det övergripande resultatet är att 93% känner sig väl 
behandlade, så upplever flickor sig dubbelt så ofta illa behandlade av andra elever än 
pojkar gör, och på samhällsprogrammet så är upplever eleverna detsamma tre gånger 
vanligare än på estetiska programmet. Vi vet också att ca hälften av eleverna som anger 
sig som icke-binära inte känner sig väl behandlade av andra elever.  
 



 
 
 

Vi måste var mer uppmärksamma på hur vi uttrycker oss, tänk på olika målgrupper, 
fånga upp oönskade beteenden tidigt och agera. Det är allas ansvar, både elevers och 
personals, att alla blir bemötta på ett juste sätt. 

Närvaro 
Vi kan utgå från att närvaron även fortsatt kommer att präglas av omfattningen av olika 
varianter av covid-19. Vi ska göra vårt bästa för att motverka smittspridning men i 
utgångsläget är det undervisning på plats som gäller. Om vi förutsätter att “ju bättre 
närvaro desto bättre studieresultat”, så behöver vi bli ännu bättre på att tidigt fånga upp 
en elevs eventuella skolproblematiska frånvaro. I grunden handlar det om att göra 
undervisningen så intressant som möjligt, att fortsätta arbetet med att skapa den trygga 
miljö som alla har rätt till samt ge förutsättningar för att få eleverna att må så bra som 
möjligt. Av erfarenhet vet vi att det inte räcker utan det behövs även ett kontrollsystem, 
eller skyddsnät, för att fånga upp elevers frånvaro innan den blir ett problem. Vi behöver 
förfina vårt system som börjar med lärares/mentors samtal med eleven som man är 
orolig för, till hela kedjan av mer formella samtal som inkluderar eventuella 
vårdnadshavare och i slutänden ansvarig rektor. Våra klasskonferenser ska hjälpa oss att 
få en övergripande bild på både på individ - och gruppnivå. Eleverna ska vara väl 
medvetna om de sannolika konsekvenserna av hög frånvaro både vad gäller framtida 
studieresultat och, vid ogiltig frånvaro, studiebidraget. 
 
Avslutningsvis: Trygga elever med god självkänsla som mår bra, de mobbar inte 
andra/bråkar inte, dvs behandlar varandra väl, lyckas sannolikt bättre både i och utanför 
skolan. Sådana samhällsmedborgare ska vi på Mediegymnasiet bidra till att forma.  
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