•••

Barn- och utbildningsförvaltningen
VO Gymnasium

Innehållsförteckning
1 Det systematiska kvalitetsarbetet ...................................................................................3
2 Personalresurser .................................................................................................................3
3 Resultat .................................................................................................................................5
4 Analys .................................................................................................................................53
5 Prioriterade utvecklingsområden..................................................................................62
Bilagor
Bilaga 1: KLAR Uppföljning av studior 2020
Bilaga 2: DEL 1 Sammanfattning av uppföljning Skola hemma
Bilaga 3: DEL 2 Skola hemma uppföljning

VO Gymnasium, Resultat och analys: Kvalitetsrapport

2(64)

1 Det systematiska kvalitetsarbetet
Gymnasieskolan följer förvaltningens gemensamma riktlinjer för kvalitetsarbete. För ett
kontinuerligt och likvärdigt arbete på gymnasiets olika enheter finns stödmaterial samlat i
ledningsgruppens team.
•

Årshjul för systematiskt kvalitetsarbete

•

Översikt personalgruppers ansvar: vem tar fram vilken data, när?

•

Lathundar för systemen Qlikview och Stratsys

•

Lokal sammanställning av statistik för jämförelser med motsvarande program i riket

•

Enkätresultat för skolan som helhet

Under läsåret har utbytet med övriga skolformer vad gäller kvalitetsarbete fördjupats på
flera plan. Rektorer har deltagit i erfarenhetsutbytet Röda tråden tillsammans med rektorer
för högstadiet. På övergripande nivå deltar gymnasiets utvecklingsledare i regelbundna
möten med övriga skolformers utvecklare och förvaltningens kvalitetscontroller. Det har
bland annat lett till att gymnasieskolan ht 2020 provar samma form av resultatdialog som
förskolans verksamhetschef och rektorer genomför.
Årets kvalitetsarbete försvårades dock på ett generellt plan av Corona. Exempelvis ställdes
nationella prov in vilket innebar bortfall av viktiga data. Planerad utvärdering av förstelärare
(vars förordnande löper ut) fick prioriteras bort för att freda verksamheten i en utmanande
tid.
Ett orosmoment är Skolverkets beslut att inte längre publicera statistik om enskilda skolor
offentligt. Viss data uteblir härmed helt (ex. genomströmning), medan andra data inte kan
kvalitetssäkras på samma sätt som tidigare.

2 Personalresurser
2.1 Personalresurser gymnasieskola
Generellt sett har Luleå gymnasieskola en högre andel behöriga lärare än riket. 2019 var
85,4% av lärarna behöriga, jämfört med rikets 82,8%. Även inom jämförelsegruppen större
städer har Luleå gymnasieskola en högre behörighet.
Statistik visar att yrkesprogrammen generellt sett har en lägre andel behöriga lärare än de
högskoleförberedande programmen. Det råder en brist på utbildade yrkeslärare. Ett bra sätt
att klara kompetensförsörjningen är att rekrytera yrkeslärare från arbetslivet, ofta från
skolans samverkanspartners i arbetsliv och företag. Dessa kan sedan läsa in sin
lärarbehörighet på distans, och Luleå gymnasieskola nyttjar frekvent riktat statsbidrag för att
underlätta detta. Statsbidraget möjliggör att lärare kan kombinera distansstudier med sin
lärartjänst. Det här har över tid visat sig vara framgångsrikt. Gymnasieskolan får lärare med
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aktuella yrkeskunskaper, ofta med erfarenhet från APL-handledarskap, som sedan
kombinerar behörighetsstudier med arbete.
Även inom smala ämnesområden som exempelvis CAD, programmering, ekonomiämnen,
psykologi och filosofi kan det vara svårt hitta behöriga lärare. Det visar sig i en något lägre
behörighet än snittet i gymnasieskolan, inom skolenhet B och G..
Luleå gymnasieskolas gymnasiesärskola har en något lägre andel behöriga lärare. Detta
beror på kravet att ha speciallärarexamen mot utvecklingsstörning för att vara behörig att
undervisa, vilket inte alla lärare har i dagsläget. Arbetsgivaren erbjuder lärare
kompetensutveckling via Lärarlyftet för att uppnå rätt behörighet. I dagsläget läser två lärare
inom gymnasiesärskolan upp sin behörighet via Lärarlyftet.
Inom Luleå gymnasieskolan arbetar vi aktivt med att försöka säkerställa den strategiska
kompetensförsörjningen in i framtiden:
•

Yrkeslärare som inte är behöriga erbjuds och har möjligheten att studera och bli
behöriga lärare = yrkeslärarexamen.

•

Lärare har möjligheten att läsa upp och bredda sin behörighet inom ramen för
Lärarlyftet.

•

Luleå gymnasieskola samverkar med LTU och andra lärosäten kring
lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Skolan arbetar särskilt med
att uppmärksamma och ta hand om lärarstudenterna, vilket förhoppningsvis bidrar
till att ge en god rekryteringsgrund för framtiden.

•

Karriärmöjligheter erbjuds genom förstelärar- och lektorskap.

•

Då skolenheterna i gymnasiebyn finns samlokaliserade och samorganiserade
möjliggörs att varje lärares behörighet kan nyttjas till fullo i hela verksamheten. Detta
är särskilt viktigt då gymnasieskolan har en stor mängd ämnen där det krävs specifik
ämnesbehörighet.

Luleå gymnasieskola har en väl fungerande ledningsorganisation med gymnasiechef,
rektorer, biträdande rektorer och utvecklingsledare/IT- och bibliotekschef. Organisationen
bygger på samledarskap. Rektor leder den pedagogiska personalen och biträdande rektor
övriga personalkategorier inom skolenheten/kvarteret. Bibliotek och IT leds av
utvecklingsledare, som också leder och bistår verksamheten i kvalitets- och
utvecklingsfrågor. Detta möjliggör för rektorerna att fokusera på den pedagogiska personal
och kärnuppdraget. Personalomsättningen är relativt låg, vilket syns i den årliga
bemanningsplaneringen där rörligheten oftast är liten.
När det gäller övriga personalkategorier såsom elevhälsa, studie- och yrkesvägledare,
handläggare etc - så har samtliga medarbetare behörig utbildning för uppdraget.
Personalomsättning både för ovanstående personalkategorier och för skolledare i
gymnasieskolan är låg, och det har inte varit problem att hitta kompetenta och behöriga till
lediga befattningar.
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3 Resultat
3.1 Objektiva resultat
3.1.1

Elever med särskilt stöd gymnasieskola

Antal åtgärdsprogram

Flickor

Pojkar

Totalt

Totalt antal åtgärdsprogram

51

52

103

Reducerat program

3

2

5

1

1

49

97

Studiehandledning på
modersmål
Övriga insatser

48

Åtgärdsprogrammen är färre än föregående år, totalt 103 jämfört med föregående års 123.
Störst förändring ses på åtgärdsprogram gällande studiehandledning på modersmål där
endast ett (!) åtgärdsprogram skrivits under läsåret 2019-20.
De två föregående åren har antalet flickor med åtgärdsprogram kring Övriga insatser varit
fler än pojkar. För läsåret 2019-20 noteras istället i princip lika många åtgärdsprogram för
flickor som för pojkar. Det är följaktligen pojkars åtgärdsprogram Övriga insatser som ökar
mest, från föregående års 27 åtgärdsprogram till årets 49.
En förklaring till detta är skiftet som skett vid Introduktionsprogrammet Språkintroduktion.
Programmet är pojkdominerat och har ökat förekomsten från 8 åtgärdsprogram under
rubriken övriga insatser till 25 åtgärdsprogram med samma rubrik. Samtidigt noteras att
antalet åtgärdsprogram kring studiehandledning på modersmål på samma program
föregående år var 48 men i år noll.
Förra årets många åtgärdsprogram med studiehandling på modersmålet fungerade inte som
tänkt. På grund av brist på kompetent personal uteblev studiehandledning på modersmål i
de flesta fall. Det råder fortfarande brist på studiehandledare, men flertalet elever har också
förbättrat sina kunskaper i svenska språket så pass mycket att handledning på starkaste
språket inte längre behövs. Det ökade antalet åtgärdsprogram med rubriken "övriga insatser"
förklaras av att många elever får särskilt stöd (motsvarande studiehandledning) på svenska
istället.
Med undantag av Språkintroduktion noteras extremt få åtgärdsprogram på
Introduktionsprogrammen. Detta kan förklaras av programmens karaktär som bygger på
följsamhet och anpassningar efter elevernas behov. Insatser som på nationella program
gäller individer och återfinns i åtgärdsprogram är på Introduktionsprogram skolvardag.
Samhällsvetenskapliga programmet är, även detta år, det nationella program som har flest
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åtgärdsprogram (18). Vanligaste åtgärd är att eleven ej deltar i ordinarie undervisning i
matematik eller engelska, utan läser dessa ämnen på annat sätt, för att bli klar med tidigare
läsårs kurser. Dessa elever når sedan vanligen inte examen, eftersom de inte hinner
genomföra alla kurser enligt studieplan. Insatser som görs för att förbättra resultaten
kommande läsår är förändringar i schemaläggning där två lärare finns tillgängliga för en
klass under kritiska kurser. Dessutom görs extra satsningar i lärstudio för dessa elevgrupper.
Tolkning av styrdokument genererar olika antal åtgärdsprogram
Generellt skrivs färre åtgärdsprogram vid gymnasieskolan sedan bestämmelserna ändrades
för några år sedan och extra anpassningar lyftes fram i styrdokument och vägledande
material från Skolverket.
I föregående kvalitetsredovisning konstaterades att det finns skillnader mellan antalet
åtgärdsprogram på skolans olika kvarter. Kungsfågeln (det klart största kvarteret sett till
elevantal) hade då 16 åtgärdsprogram, att jämföra med exempelvis Hackspettens 30. I år är
differensen betydligt mindre. Hackspetten har 33 åtgärdsprogram och Kungsfågeln 28.
Skillnader i antal åtgärdsprogram betyder inte att kvaliteten är sämre där
åtgärdsprogrammen inte är lika frekventa. Bruket av åtgärdsprogram beror på tolkning av
styrdokument, vilket berördes under resultatdialoger med rektorer. Exempelvis måste inte
en anvisning i lärstudio, dvs särskild tid för elever med lärare/specialpedagog, föregås av ett
åtgärdsprogram. Av någon rektor kan detta ses som en extra anpassning och då finns inget
dokumentationskrav. Är anvisningen i studion av mer varaktig karaktär bör dock
åtgärdsprogram skrivas.
Under kommande läsår ska rektorer ge specialpedagoger i uppdrag att förtydliga gemensam
tolkning och tillämpning.
Rutiner utmanades under pandemin
Samtliga enheter anger att rutiner kring extra anpassningar och särskilt stöd fungerar bra.
Rutinerna prövades i och med Skola hemma då skolan fick prova nya (digitala) vägar. Den
samlade bedömningen är att gymnasieskolan på ett godtagbart sätt kartlade nya elever i
behov av stöttning och upprätthöll redan etablerad anpassning och särskilt stöd.
Utvecklingspotential vad gäller särskilt stöd och anpassningar:
•

Förbättrad dokumentation av anpassningar på gruppnivå. Det är visserligen inget
krav i styrdokument, men kan vara en bra ingång till erfarenhetsutbyte och fördjupat
lärande.

•

Det delade ledarskapet där biträdande rektorer leder Elevhälsoteamens möten istället
för rektor. Eftersom det är rektor som kan besluta om utredning och eventuellt
efterföljande åtgärdsprogram krävs att dessa två skolledare har tät dialog med
varandra så att ärenden inte "hamnar mellan stolarna". Kvarteret Kungsfågeln, där
modellen tillämpas, står fast vid det delade ledarskapet men arbetar för ständiga
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förbättringar.
•

Skolan behöver säkra att elever med behov av extra stöd får det under den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APL). Detta kräver
information/utbildning av handledare och en nära kontakt med skolan under APLperioden.

3.1.2

Nyanlända elever

Antal nyanlända elever

Antal av dem som har behov av studiehandledning på
modersmål

142

47

Rektorer upplever det svårt att avgöra om en elev är nyanländ i lagens mening eftersom
skolan inte registrerar uppgifter om hur länge en elev vistats i landet. Siffran är därmed
något osäker.
Nedbrutet på enhetsnivå ses en klar majoritet av de nyanlända på våra
Introduktionsprogram, vilket är förväntat. Vidare är antalet nyanlända fler vid
yrkesprogram, där exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet har 15 nyanlända elever och
Industritekniska programmet 11. Inte heller detta förvånar eftersom ingångskraven vad
gäller antal godkända betyg är lägre på yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande
program.
Behovet av studiehandledning är klart större än tillgången på kompetens personal för denna
uppgift. I dagsläget ges studiehandledning av Resurscentrum. Någon rektor framför idéen
om att gymnasieskolan borde rekrytera egen personal istället. Troligen skulle det försvåra
läget än mer. Antalet timmar för studiehandledning är trots allt få, och för att attraktiva
tjänster (heltid) ska finnas är det rimligt att dela resursen med grundskolan.

3.1.3

Elevers frånvaro i gymnasieskola och gymnasiesärskola
Luleå gymnasieskola

Programmet

Andel elerver med:

Flickor

Pojkar

Totalt

HT: Ogiltig frånvaro som är större än
fem procent

iu

iu

15,2 %

VT: Ogiltig frånvaro som är större än

iu

iu

16,2 %
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Luleå gymnasieskola

Programmet

fem procent
HT: Giltig frånvaro som är större än
15 procent

iu

iu

20 %

VT: Giltig frånvaro som är större än
15 procent

iu

iu

6,5 %

En längre andel elever jämfört med föregående läsår hade en ogiltig frånvaro över 5 procent.
Detta gäller både ht och vt. Minskningen är särskilt markant för vt då 16,2 procent av
eleverna hade en ogiltig frånvaro över 5 procent. Motsvarande siffra för vt 2019 var 22
procent.
En möjlig förklaring till minskningen är Skola hemma, vilket infördes i mars som en följd av
Coronapandemin. En positiv tolkning är att elever som annars brukar skolka valde att följa
undervisningen hemifrån. En negativ tolkning är att det för elever var enkelt att få närvaro
under digitala lektioner, utan att behöva prestera lika mycket som i ett fysiskt klassrum.
När det gäller den giltiga (anmälda) frånvaron ses en ännu större minskning under
vårterminen. Vt 2019 hade 37 procent av eleverna en giltig frånvaro över 15 procent. Vt 2020
var andelen 6,5 procent. Här är det troligt att elever som i normala fall sjukskriver sig och
inte går till skolan kunde delta i undervisningen hemifrån med lindriga symptom.
Systemet för uppföljning av frånvaro fungerar fortfarande inte optimalt, exempelvis krävs
handpåläggning för att beköna statistiken. Eftersom förvaltningen upphandlar en ny
lärplattform (som tas i drift ht 2021) görs inga förbättringar i nuvarande system.
Bedömningen av enheternas arbetet med elevfrånvaro är att den fungerar acceptabelt under
rådande omständigheter (icke tillfredställande system).

3.1.4

Kränkningar
Hösttermin

Vårtermin

Antal

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Anmälda
kränkningar

8

2

10

3

3

6

Kränkningar
enligt Skollagen

6

6

2

0

0

Efterkontrollerade
händelser

7

7

3

1

4

Antalet anmälningar i systemet Stella (tidigare Lisa) är få (se tabell ovan). På majoriteten av
enheterna finns inga anmälningar alls. Det indikerar en trygg skolmiljö, vilket också
bekräftas av likabehandlingsenkäter, djupintervjuer med elever och samtal i elevforum.
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Trots detta är det ändå troligt att det förekommer kränkningar som inte kommer till mentors,
elevhälsas eller rektors kännedom.
Från en enhet rapporterar rektor att ett kränkningsärende borde finnas i systemet, men gör
det inte eftersom det hanterats snabbt. En annan enhet skriver i samma anda: "Enklare
ärenden av typen missförstånd kunde hanteras utan att ärendegången vid kränkningar
behövde användas". Sett till rutinerna för kränkningar ska all upplevd kränkande behandling
utredas. Utredningen visar sedan om det är kränkande behandling eller diskriminering
enligt skollagen. Genom att använda systemet Stella även i "enklare" fall kan rektor få syn
på mönster som ger underlag för främjade och förebyggande likabehandlingsarbete.
Användning och analys av data från Stella är också en obligatorisk del i gymnasieskolans
nya gemensamma mall för likabehandlingsplan, vilken ska användas från ht 2020.
De få enheter som arbetat med anmälda kränkningar i systemet Stella uppger att de nya
rutinerna och systemet fungerar. En enhet uppger att de ser ärendena som positiva eftersom
elever har förtroende för personal och söker hjälp när de känner sig illa behandlade.
Några enheter använder fortfarande skolhandläggare som rapportörer i systemet även om
det sedan tidig vår 2020 är möjligt för all personal att rapportera i systemet. Rektorer som ger
skolhandläggarna uppgiften gör det för att freda lärares arbetstid. Ett annat argument är att
skolhandläggare är en mer neutral part, medan lärare har relationer med berörda elever.
En brist som noterats av rektorerna är att kränkningar riktade mot en grupp elever (ex.
flickor/kvinnor, nyanlända) inte kan hanteras av Stella eftersom systemet, liksom skollag,
fokuserar på individen. När en grupp elever (flickor/kvinnor samt elever med utländsk
bakgrund) upplevt sig kränkta har det skapat oro i klassrummet. Rektor och personal har
hanterat situationen genom samverkan med Elevhälsa och bland annat genomfört
observationer och arbete kring normer och värden inom ramen för Klasstid (mentorstid).
3.1.5

3.1.5.1

Gymnasieskolan

Nationella prov

Nationella prov
Resultat nationella prov

Luleå gymnasieskola

(end. den högsta obligatoriska kursen behöver anges för
program)

Flickor

Pojkar

Programmet

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Svenska (högsta obligatoriska avslutande kurs)
Engelska (högsta obligatoriska avslutande kurs).
Matematik (högsta obligatoriska avslutande kurs).*
Matematik (högsta obligatoriska avslutande kurs).**

På grund av rådande pandemi ställde Skolverket in alla nationella prov.
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Jämförelse provresultat och betyg
Svenska

Lägre

Engelska
Samm
a

Högre

Lägre

Matematik
Samm
a

Högre

Lägre

Svenska som andraspråk

Samm
a

Högre

Lägre

Samm
a

Högre

Program
totalt
Program
Flickor
Program
Pojkar
LUGY
totalt
LUGY
flickor
LUGY
pojkar

3.1.5.2

Genomsnittligt betygspoäng

Genomsnittligt betygspoäng gymnasieskola
Examen

Genomsnittligt jämförelsetal

Luleå gymnasieskola

Programmet

Flick
or

Pojk
ar

Total
t

Yrk

Hgfb

15,4

13,4

14,5

13,3

14,8

Flick
or

Pojk
ar

Total
t

För Luleå gymnasieskola som helhet ses ingen förändring i genomsnittligt betygsvärde.
Värdet är exakt detsamma som föregående år.

Pojkars betygsvärde det lägsta på fem år - flickors det högsta
Flickor har förbättrat sina resultat från föregående års 14,8. Årets notering om 15,4 är också
det högsta på en femårsperiod.
Pojkars resultat har försämrats, från förra årets 14,1 till 13,4. Pojkarnas värde är det lägsta på
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en femårsperiod. En förklaring till pojkarnas "tapp" skulle kunna vara en Covid-effekt där
hypotesen är att pojkar sämre klarade av de självständiga studier som blev resultatet av
skolans stängning. Det skulle innebära att pojkarna fick lägre betyg under sista läsåret
jämfört med deras åk1 och åk2-betyg (genomsnittligt betygsvärde beräknas på samtliga
betyg under tre års gymnasiestudier).
Data från Qlikview visar också att pojkarna fick sämre betyg under deras sista läsår. Andelen
F och E (röd och orange färg nedan) ökar och andelen A och B (lila och blå färg) minskar
under pojkarnas sista termin på skolan.

En jämförelse med tidigare läsårs åk 3-pojkar krävs dock för att pröva hypotesen - se graf
nedan för avgångsklass 2019.
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Som synes håller förklaringen inte eftersom bilden är densamma. Andelen F och E-betyg
bland föregående års avgångskull ökade också under åk 3, samtidigt som andelen A och B
betyg minskade. Covid-effekten för pojkars lägre betygsgenomsnitt kan därmed
avskrivas.
Troligare är att förra årets högre genomsnitt (det högsta på fem år) beror på en tillfällig topp.
Årets värde är visserligen det sämsta på fem år, men relativt nära tidigare års noteringar.
Betygsgenomsnittet står still även i riket
Statistiken för riket är preliminär eftersom alla skolor inte rapporterat sina resultat innan
deadline 18 juni. Året 2019 fanns 98,6 procent av det som senare blev officiell statistik med
redan i preliminär data. Officiell statistik kommer i december.
Även för riket är betygsgenomsnittet preliminärt detsamma som 2019 (14,4). Det innebär att
Luleå gymnasieskola har en marginellt högre genomsnittlig betygspoäng. Den preliminära
statistiken för riket är inte könsseparerad.
Varierande resultat bland programmen under de tre senaste åren
På programnivå noteras att följande program ökat betygsgenomsnitt stadigt de tre senaste
åren:
•

BF

•

BA

•

HU

•

EK-idrott

Minskning ses istället vid:
•

HV-frisör

•

SA

•

EE

För HV-frisör noteras att sjunkande genomsnittligt betygspoäng över tid hänger samman
med lägre antagningspoäng bland sökande elever. Eleverna som kommer in är inte lika
studievana som tidigare. Rektors prognos är att det framöver blir svårt att nå upp i tidigare
års genomsnittliga betygspoäng, vilket legat i paritet med högskoleförberedande program.
Rektor för SA har i sin Verksamhetsutvecklingsdeklaration (VUD) från rektorsprogrammet
visat på samband mellan lägre betyg i vissa ämnen och låg grad av arbetsmiljömässig egen
kontroll. Undersökningen har presenterats för personal vid programmet. Programmet har
börjat diskutera förändrade arbetsformer.
Eleverna på EE presterar generellt sämre i den gymnasiegemensamma ämnena, jämfört med
programspecifika kurser - vilket drar ner snittet. Nedan en bild av betygsfördelningen för
kursen Matematik 1A, elever vid programmet EE.
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De fem senaste åren har andelen elever med A (lila färg) varit närmast obefintlig, liten andel
B delas ut (blå färg), medan en klar majoritet årligen får E (orange) exempelvis 55,6 procent
år 2020.
Detta kan jämföras med betygsfördelningen för Elektromekanik nedan. I denna kurs är
bilden i stort sett den omvända. Andelen elever med betyget A eller B var exempelvis året
2020 57,4 procent och ingen (!) elev fick betyget E.
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EE:s rektor menar att eleverna på programmet är mycket motiverade till kurser i el-ämnena,
men att det kan behövas mer stöd och motivationshöjande insatser i de
gymnasiegemensamma kurserna. Därför satsar programmet på ett "tvålärarsystem-light" i
engelska, svenska och matematik där två lärare schemaläggs parallellt så att de kan arbeta
med stöd i varandras klasser. Lärarna planerar själv för hur stödet ges, men utökningen
motsvarar 30 extra kurstimmar.
Varierande resultat ses hos övriga program, det vill säga majoriteten:
•

FX

•

HA

•

IN

•

RL

•

VO

•

EK

•

NA

•

ES

•

NA-idrott

•

SA-idrott

•

TE

Det högsta genomsnittet ses vid NA (15,7) det lägsta vid RL (12,2). RL kommer fortsätta sin
satsning på ökad skolnärvaro och förhoppningen är att det förbättrar betygsresultaten på
sikt. NA:s goda resultat antas bero på studiemotiverade elever.
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Hotell och turismprogrammet hade sin första avgångsklass vt 2020 och noteras för
genomsnittligt betygspoäng på 14,8, vilket är i nivå med högskoleförberedande program.
Här framhålls ett målmedvetet arbetslag som framgångsfaktor.

3.1.5.3

Lokal genomströmning 3 år

Lokal genomströmning
Lokal genomströmning

Luleå
gymnasieskola
Flic
kor

Poj
kar

Tot
alt

Genomströmning på 3 år - nationella program (samtliga)

80

74,8

77,6

Genomströmning på 3 år - yrkesprogram

67,3

72,9

70,4

Genomströmning på 3 år - högskoleförberedande program

84,5

75,9

80,9

Barn- och fritidsprogrammet

69,2

64,7

66,7

Bygg- och anläggningsprogrammet

*

*

67,7

El- och energiprogrammet

*

*

78,1

Flyg- och helikopterteknik

*

*

45,8

Handels- och administrationsprogrammet

*

*

81,3

Hantverksprogrammet (frisör)

*

*

64,7

Hotell- och turismprogrammet

*

*

69,2

Industritekniska programmet

*

*

92,9

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

*

*

60.9

VVS- och fastighetsprogrammet

*

*

100

Vård och omsorgsprogrammet

*

*

71,4

Ekonomiprogrammet

90,3

71,4

85,5

Idrottsgymnasiet: Ekonomiprogrammet

100

87,5

92,6

Estetiska programmet

*

*

69,2

Humanistiska programmet

*

*

64,7

Naturvetenskapsprogrammet

88,7

75,0

83,7

Idrottsgymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet

100

90

94,1

Samhällsvetenskapsprogrammet

82,5

66,7

77,3
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Lokal genomströmning

Luleå
gymnasieskola

Idrottsgymnasiet: Samhällsvetenskapsprogrammet

75,0

78,9

77,8

Teknikprogrammet

78,9

83,3

82,4

I dagsläget har Luleå gymnasieskola tillgång till lokal genomströmning, där vi följer elever
som påbörjade sina studier för tre år sedan och fullföljer gymnasiet med examen i Luleå.
Lokal genomströmning ökar för alla programtyper jämfört med föregående år.
Yrkesprogrammens genomströmning ökar mest
Resultatet för gymnasieskolans nationella program ökar från 77 procent genomströmmade
elever 2019 till 77,6 procent 2020. Yrkesprogrammens lokala genomströmning ökar mer från
68 procent 2019 till 70,4 procent 2020. Högskoleförberedande program ökar också i
genomströmning, men inte lika markant som yrkesprogrammen, från 2019 års 80 procent till
80,9 procent 2020.
Högskoleförberedande programs genomströmning över rikets redan innan justering
Skolverket har kommit med preliminär statistik över studieresultaten för gymnasieskolan i
riket. Statistiken är preliminär eftersom alla skolor inte rapporterat sina resultat innan
deadline i juni.
Genomströmningen i riket ökar enligt den preliminära statistiken till 78,1 procent (76,6
procent 2019). Störst ökning ses för yrkesprogrammen, där genomströmningen ökat från 71,6
procent 2019 till 74,2 procent 2020 (2,6 procentenheter). Högskoleförberedande program ökar
också sin genomströmning från 78,7 procent 2019 till 79,8 procent våren 2020.
Lokal genomströmning för Luleås nationella program totalt sett (77,6 procent) är alltså lägre
än preliminär statistik för riket (78,1 procent). Även för yrkesprogram är den lokala
genomströmning (70,4 procent) lägre än riket preliminärt på 74,2 procent. Lokal
genomströmning för högskoleförberedande program var för Luleå 80,9 procent, vilket redan
på det här stadiet är högre än riket preliminärt (79,8 procent).
Prognos pekar på stabilt resultat över riket för alla programtyper
I slutlig statistik för Luleå gymnasieskola inräknas även de elever som lämnat Luleå
gymnasieskola, men tar examen hos annan huvudman. Den slutliga genomströmning brukar
vara flera procentenheter högre, särskilt på yrkesprogram där byte av skola är vanligare.
Nedan en prognos för genomströmning 2020 baserad på förra läsårets differens mellan lokal
och slutlig genomströmning.
PROGNOS FÖR GENOMSTRÖMNING LULEÅ GYMNASIESKOLA
PROGRAMTYPER

2019 lokal
genomströmning

2019 slutlig
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PROGNOS FÖR GENOMSTRÖMNING LULEÅ GYMNASIESKOLA
Samtliga nationella
program

77%

80,2 % (+ 3,2
procentenheter)

77,60%

80,8 % (högre än riket)

Yrkesprogram

68%

74,7 % (+ 6,7
procentenheter)

70,40%

77,1 % (högre än riket)

Högskoleförberedande
program

80%

82,2 % (+ 2,2
procentenheter)

80,90%

83,1 % (högre än riket)

Ingen tydlig trend vad gäller pojkars och flickors genomströmning
För 2020 noteras för Luleå gymnasieskola att en större andel flickor än pojkar
genomströmmar från de nationella programmen totalt sett: 80 procent att jämföra med
pojkarnas 74,8 procent. Föregående år var förhållandet det motsatta, alltså att pojkar
genomströmmade i högre utsträckning. Året dessförinnan var det istället en högre andel
flickor som genomströmmade. Någon tydlig orsak går inte att finna till dessa variationer i
resultaten. Det är exempelvis inte så att antalet avbrott/kön följer mönstret för
genomströmningen.
Rikets statistik är inte könsseparerad och därför kan pojkars och flickors resultat inte
jämföras med riket.
Prognoser på programnivå
Inför årets kvalitetsrapport uppmanades rektorer att göra en prognos för kommande års
genomströmning baserat på vad de idag vet om elever i åk 1 och åk 2.
•

Finns många F i redan avslutade kurser som måste "hämtas in" före examen?

•

Är närvaron god?

•

Finns elever med behov av särskilt stöd där stödet inte fått avsedd effekt än?

•

Finns obearbetade avhopp, dvs. att skolan inte vet varför elev avslutat studier vid
Luleå gymnasieskola?

Det är tydligt att rektorerna vid Luleå gymnasieskola generellt har god kännedom om
förutsättningarna för en ökande genomströmning; det vill säga har koll på ovanstående.
Nedan några gemensamma nämnare när rektorer beskriver faktorer som tros leda till lägre
genomströmning. Samtliga faktorer är sådana som skolan kan påverka.
FÖRSVÅRANDE FAKTOR GENOMSTRÖMNING

MÖJLIG ÅTGÄRD

1. Elever hoppar av skola för att förvärvsarbeta, vilket är
negativt för statistiken, men likväl kan vara positivt för
individen

God samverkan med mottagande bransch (yrkesprogram)
där branschföreträdare ex. kan komma till skolan och belysa
vikten av en klar gymnasieutbildning.

2. Elever har flyttat till Luleå från annan ort och ekonomiska
och/eller sociala orsaker leder till att elever flyttar hem igen

Familjers ekonomi kan skolan inte påverka, däremot kan
elever få hjälp att socialisera sig i en ny stad, exempelvis
genom grundlig "teambuilding" vid skolstart.

3. Elever verkar inte införstådda med programmets karaktär

Gymnasieskolan ska ett attraktivt utbud av utbildningar.
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FÖRSVÅRANDE FAKTOR GENOMSTRÖMNING

MÖJLIG ÅTGÄRD

och vill hoppa av

Det ska också finnas en god vägledning i grundskolan, som
leder till väl underbyggda val. Under läsåret 2019-20 har
grund- och gymnasieskolans rektorer arbetat för att utveckla
vägledningen genom hela skolsystemet.

4. Elever har F i kurser från åk 1 och åk 2 som blir svåra att
hinna läsa in under sista läsåret

Arbete med tillgängliga lärmiljöer enligt devisen det som är
bra för några är bra för alla kan intensifieras. Elever som
riskerar att inte nå målen måste identifieras tidigare.

5. Elever vill inte ta emot stöd som erbjuds, ex. anvisade
timmar i studio (flera program)

Uppföljningen av studion (se observerade resultat) fick
planeras om på grund av pandemin. Intervjuer med elever
som inte går till studion trots anvisning kommer nu att göras
under vt 21.

6. Viss osäkerhet kring konsekvenserna av pandemin kommer företag kunna ta emot för APL som vanligt under
läsåret?

Skolan följer kontinuerligt utvecklingen vad gäller Covid 19
och har tät kontakt med branscher. Dock är pandemin
oförutsägbar.

Luleå bland de främsta, men också sämsta kommunerna enligt SKR
Genomströmningen vid Luleå gymnasieskola har de senaste åren varit bättre än för riket,
liksom för jämförbara kommuner (större stad), vilket illustreras nedan i grafen från SKR:s
databas Kolada. I Kolada räknas IM-elever in, varför genomströmningen är lägre än de
siffror vi följer lokalt.
Det är, trots skillnaderna i beräkningsgrunderna, ändå relevant att gå till Kolada för
jämförelser eftersom vi här kan matcha Luleås resultat mot liknande kommuner. 2020:års
siffror är som redan nämnts inte tillgängliga, varför senaste året i illustrationen nedan är
2019.

Noterbart är att Luleås genomströmning (blå graf) ökar stadigt, samt att värdet, med
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undantag för året 2016, markeras som grönt. Det betyder att Luleå kommuns resultat tillhör
de bästa 25 procenten av landets kommuner.
Dock skulle resultatet kunna vara ännu bättre. I SKR:s modellberäknade värde, där hänsyn
tas till socioekonomiska förutsättningar, ser vi en avvikelse från förväntat resultat, i grafen
nedan markerat som 0.

Sett till modellberäknat värde är Luleås resultat för genomströmning 2019 markerat som rött,
vilket innebär ett resultat bland de 25 procenten av rikets kommuner med lägst resultat. Här
noteras också en negativ vändning. Efter tre år med positiv trend där Luleå gymnasieskola
närmat sig det förväntade resultat 0, är det modellberäknade värdet för 2019 nere i -4,1.

3.1.5.4

Nationella prov Introduktionsprogrammet

Nationella prov Introduktionsprogrammet
Resultat nationella prov

Programmet

Ange snitt för sammantaget provresultat

Flickor

Pojkar

Totalt

Svenska
Engelska
Matematik
Svenska som andraspråk
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På grund av rådande pandemi ställde Skolverket in alla nationella prov.
Jämförelser provresultat och ämnesbetyg Introduktionsprogrammet
Svenska

Lägre

Engelska
Samm
a

Högre

Lägre

Matematik
Samm
a

Högre

Lägre

Samm
a

Svenska som andraspråk

Högre

Lägre

Samm
a

Högre

Program
totalt
Program
Flickor
Program
Pojkar

3.1.5.5

Studieplaner på Introduktionsprogrammen

Genomlysning studieplaner
Luleå gymnasieskola som helhet lever delvis upp till gymnasieförordningens krav på
studieplanens innehåll vid ett Introduktionsprogram.
Studieplanen för Introduktionsprogrammen uppfyller krav i gymnasieförordningen vad
gäller att studieväg ska anges, jämte ämnen eller kurser som eleven ska läsa under året.
Utbildningens längd anges på det sätt som förordning kräver och det finns också möjlighet
att revidera/förlänga studieplan vid behov. Samtliga tre enheter med Introduktionsprogram
har rutiner för studieplanens upprättande och revidering.
Brister noteras dock vad gäller:
1. möjligheten att ange elevers personliga mål om tänkt gymnasieprogram eller
yrkesområde. Systemet medger inte sådana noteringar, utan dessa görs manuellt av
studie- och yrkesvägledare.
2. möjligheten att ange omfattning för studier. Om eleven endast har ett fåtal ämnen att
läsa och övrig tid fylls med t ex praktik är det svårt att dokumentera i studieplanen.
Manuella anteckningar måste göras även här.
3. elevers betyg från grundskola följer inte alltid med om elever kommit från annan
huvudman (ej lagkrav).
Ett nytt elevregister ska upphandlas nästa år. Personal från IM har bidragit till
kravspecifikationen inför upphandlingen. Förhoppningsvis kommer det nya systemet att
bättre matcha IM:s behov.
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3.1.5.6

Studieflöden introduktionsprogram

Elevers studieflöde efter två år (startkull 15 okt 2018)
Totalt
antal

Antal
flickor

Antal
pojkar

258

63

195

Kvar i Samma IM-variant

53

16

37

Avbrott annan orsak

60

14

46

Gått till annan IM-variant

25

8

17

Uppnått behörighet till nationellt program (kommer att söka eller har påbörjat)

46

15

31

Arbete

10

1

9

Annan utbildningsaktör

64

9

55

Elever i startkullen
Studieflöden

I tabellen ovan används siffror redovisade av rektor och personal. Gymnasieskolan har
fortfarande inte kommit fram till en tillförlitlig och automatiserad metod för att följa
elevernas utveckling på Introduktionsprogrammet. Under året har en modell provats i
uppföljningssystemet Qlikview, men där byggs data utifrån egna system, dvs en kan följa
elever som fortfarande finns kvar i Luleå gymnasieskolas utbildningar. För utgångarna
"arbete" och gått till "annan aktör" krävs fortfarande rektors/annan personals egna
uppföljning.
Trots svårigheter att sammanställa data kan jämförelser göras med föregående år, eftersom
den datan togs fram på samma sätt.

STUDIEFLÖDEN IM

ANTAL
ELEVER 2020

ANDEL AV
STARTKULL
2018

ANTAL
ELEVER 2019

ANDEL AV
STARTKULL
2017

JÄMFÖRELSE
PROCENTENHETER
2020-2019

Kvar i samma IM-variant

53

20,5%

82

35,2%

-14,7

Avbrott annan orsak

60

23,3%

46

19,7%

3,6

Gått till annan IM-variant

25

9,7%

25

10,7%

-1,0

Uppnått behörighet

46

17,8%

46

19,7%

-1,9

Arbete

10

3,9%

4

1,7%

2,2

Annan utbildningsaktör

64

24,8%

22

9,4%

15,4

Andelen elever som efter två år är kvar i samma IM-variant två år efter start minskar med
14,7 procentenheter för Introduktionsprogrammet totalt sett. Detta kan ses som positivt
eftersom elever rör sig framåt i utbildningssystemet.
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Negativt är att andelen elever som når behörighet för nationellt program minskar med 1,9
procentenheter från en knapp femtedel 2019 till 17,8 procent vårterminen 2020. Största andel
elever som blir behöriga för nationella program har Introduktionsprogrammet
Gymnasiespåret med 40 procent.
Klar förbättring av "studieflödet"
Om en räknar samman andelen elever som uppnått behörighet, etablerats på
arbetsmarknaden eller gått till annan utbildningsaktör ses ett "studieflöde" på 54,6 procent.
Lägger vi till "gått till annan IM-variant", vilket tyder på att eleven rör sig framåt i vårt
utbildningsutbud, är andelen elever 64,3 procent.
Årets resultat är härmed en klar förbättring eftersom föregående års andel elever som
uppnått behörighet, etablerats på arbetsmarknaden, gått till annan utbildningsaktör eller
annan IM-variant låg på 40,2 procent. Förbättringen är 14,4 procentenheter.
En kan ändå fråga sig om utbildningen vid Introduktionsprogrammet är effektiv? I den
övriga gymnasieskolan ligger genomströmningen kring 77-78 procent. Den vanligaste
orsaken som anges till uteblivna studieresultat på IM är stora kunskapsluckor sedan tidigare,
dåligt mående och svag skolanknytning, med tidigare frånvaroproblematik. Utgångsläget är
alltså betydligt tuffare än för övriga gymnasieskolan.
IM Örnen ställer högre krav på eleverna
IM Örnen är den enhet med största andel elever som är kvar på samma variant av IM efter
två år. Här har man under läsåret tagit fram ett förväntansdokument för elever som
innefattar studier och närvaro. Målet är att fler ska klara lägsta-nivån i så många
grundskoleämnen som möjligt. Det tar dock troligen en tid innan dokumentet får effekt.
Dessa elever har ofta dåliga erfarenheter av skolan och lång bakgrund av hög frånvaro.
Vägen mot godkända betyg är lång.
Ändrad målsättning för eleverna påverkar statistiken
Ytterligare en av enheterna, IM Kungsfågeln, avviker från mönstret på totalen; även här är
en större andel kvar i samma IM-variant. Rektor gör dock en positiv tolkning av detta: "En
absolut majoritet av de elever som börjar på IM har som målsättning att nå behörighet, men
endast en mindre andel når det målet. De elever som blir kvar i IM-varianten har ofta ändrat
målsättning och strävar efter att nå något annat mål; etablering på arbetsmarknaden eller
annan utbildning. Med tanke på att möjligheterna till en anställning ökar med ålder och att
folkhögskola och vuxenutbildning har åldersgränser är det positivt att eleverna i högre
utsträckning finns kvar i utbildningen."
Benchmarking pekar ut vägledning som viktig faktor
Gymnasieskolan i Luleå slutför under ht 2020 en kvalitets- och kostnadsjämförelse men tre
andra kommuner inom gruppen "Större städer". Intressant i detta sammanhang är Borås
stad. Genom ökade vägledningsinsatser på grundskolan har staden minskat antal elever som
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väljer Introduktionsprogrammets individuella alternativ (det mest "öppna") till förmån för
exempelvis yrkesintroduktion. Eleverna i Borås tycks göra träffsäkrare val av IM-variant,
något som enligt rektors resonemang ovan i Luleå tycks ta lite längre tid. En möjligt
förbättringsåtgärd är tidigare informationsinsatser om IM för de elever som riskerar att inte
slutföra grundskolan med behörighet så att de, så att säga, hittar rätt IM-variant från
början.
Många elever till vuxenutbildningen motiverar ökad samverkan
I tabellen ovan ses också en tydlig rörelse mot utgången "Annan utbildningsaktör", vilken
ökat med 15,4 procentenheter jämfört med föregående år. Flödet till annan aktör är också
den största bidragande orsaken till det förbättrade studieflödet. De flesta elever går till
vuxenutbildningen, vilket beror på att de inte hinner uppnå behörighet för gymnasieskolan
före 20 års ålder. Ett visst flöde ses även till Luleå praktiska, en fristående gymnasieskola
med lärlingskoncept och samverkanskommunerna inom Fyrkanten. Enligt rektorer är
konkurrensen om utbildningsplatser vid nationella program vid Luleå gymnasieskola hög.
Friskolorna och fyrkantskommunerna ska i ljuset av detta, och för denna elevgrupp, inte ses
som konkurrenter utan snarare komplement. Att många elever fortsätter sin utbildning hos
vuxenutbildningen talar för att gymnasieskolan borde stärka sin samverkan med
vuxenutbildningen så att eleverna förbereds på dessa studier bästa sätt.
Fler till arbete - men vi vet inte hur Yrkesintroduktion fungerat
Andelen elever som går till arbete ökar med 2,2 procentenheter. Överraskande är att det inte
är IM yrkesintroduktion som står för ökningen. Många av eleverna på Yrkesintroduktion har
istället fortsatt på nationellt program (vilket också kan vara ett mål för IM-varianten) eller
läser yrkesämnen ytterligare ett år. Av de som lämnat skolan med en färdig yrkesutbildning
är ödet tyvärr okänt. Gymnasieskolan planerade att göra en alumni-undersökning där
tidigare yrkesintroduktionselever skulle kontaktas för att utröna vad de gör (arbetar,
studerar, saknar sysselsättning osv). Undersökningen har skjutits på framtiden men bör
prioriteras kommande vårtermin.
Språkintroduktionseleverna kommer vidare i studier
Från språkintroduktion rapporteras att endast 3 procent av startkullens elever är kvar i
samma IM-variant efter två år. Forskningen säger att det tar sju till åtta år att tillägna sig ett
nytt språk, därför är två år en väldigt kort period för att utveckla grundläggande svenska.
Detta till trots har majoriteten av eleverna på Språkintroduktion gått vidare till utbildning i
gymnasieskolan eller hos annan aktör. Även elever som inte utvecklat grundläggande
förmågor i svenska har gått vidare till annan utbildning, som är åldersadekvat
(Vuxenutbildningen), där de flesta av dem fortsätter att studera svenska för invandrare.
Tyvärr ökar andelen avbrott med annan orsak (3,6 procentenheter på totalen). Detta beror
troligen på att fler elever från språkintroduktion omplacerats av Migrationsverket,
återförenats med familj på annan ort eller utvisats.
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Luleås IM tappar gentemot riket
I Kolada visas hur stor andel elever från IM som tar gymnasieexamen inom 4 år. Även om
Luleå gymnasieskolas värde förbättrats för år 2019 (9,9 procent), jämfört med året innan
hamnar Luleå åter bland de 25 procenten kommuner med lägst resultat för
Introduktionsprogram.

Det är visserligen så att detta mått är tämligen begränsat eftersom det bara är inriktat på en
målsättning för IM (behörighet för nationella program och i förlängningen gymnasieexamen)
men det är det enda tillgängliga måttet för jämförelser med övriga riket.
Jämförelsekommunerna i tidigare nämnd benchmarking, Jönköping och Borås, har betydligt
bättre resultat. I Borås hade 26 procent av IM-eleverna gymnasieexamen efter fyra år, i
Jönköping 15,9 procent. Liksom Luleå har dessa genomfört förbättringsarbete inom
introduktionsprogrammet. Insatserna är i stort sett desamma:
•

IM organiseras på alla skolenheter för ökad inkludering. IM-varianterna ges vid de
enheter som har bäst förutsättningar, exempelvis yrkesintroduktion vid enheter med
många yrkesprogram.

•

Ökad samordning. I Jönköping har biträdande verksamhetschef lett arbetet med
arbetsplan för IM. En IM-samordnare har anställts (med statsbidragsmedel). IMrektorer träffas regelbundet i styrgrupp. I Borås och Luleå arbetar IM-rektorer i
nätverk där en rektor har samordningsansvar.

•

Särskilda kvalitetsmått prövas, men framför allt omprövas. Det är svårt att hitta
indikatorer som passar alla varianter av IM. Provade mått kräver handpåläggning
och risken för mänskliga misstag är stor. Nationellt stöd från ex. Skolverket eller SKR
saknas, liksom automatiserad uppföljning via kvalitetssystem (Qlikview, Stratsys
eller annat).

•

Försök till ökad samverkan med vuxenutbildningen.

Det är sammanfattningsvis oklart varför i princip samma insatser förbättrat resultat vad

VO Gymnasium, Resultat och analys: Kvalitetsrapport

24(64)

gäller IM-elevernas studieresultat (genomströmning efter fyra år) i Borås och Jönköping men
inte i Luleå. Ytterligare erfarenhetsutbyte – på rektorsnivå – vore relevant för fördjupad
analys av förbättringsarbete på IM.
En punkt där Luleå avviker från Borås och Jönköping är öronmärkta platser för
Programinriktat val. I de två andra kommunerna har man beslutat att platser ska vikas på
nationella program för några elever som uppfyller kraven för programinriktat val. Det
handlar om enstaka platser per program. I Luleå har motargumentet varit att obehöriga
elever genom denna lösning upptar en plats som skulle gått till behörig elev.
Intressant i sammanhanget är biträdande verksamhetschef Camilla Wetterö, Jönköping, som
skriver att motstånd först fanns hos rektorer men att: ”det visade sig att flertalet av de elever
som kom in på en IMV-plats hade högre meritvärde än de elever som tog de ”sista”
platserna på NP”. Anna Stensson, utvecklingsledare i Borås, säger i samma anda att
utvecklingsarbete ofta kan handlar om att ”slå hål på våra egna myter”. Det är alltså inte alls
säkert att elever som kommer in på en IMV-plats har sämre betyg (i genomsnitt) än den elev
som var sista behöriga sökande. Frågan om öronmärkta platser för programinriktat val bör
(återigen) undersökas utifrån ett Luleå-perspektiv.

3.1.5.7

Gymnasieintyg på Introduktionsprogram

Genomlysning gymnasieintyg
Luleå gymnasieskola som helhet lever delvis upp till gymnasieförordningens krav på
gymnasieintygens innehåll vid ett Introduktionsprogram, men rektorer önskar förbättrade
system. Samtliga tre enheter med Introduktionsprogram har fungerande rutiner för
gymnasieintygens upprättande.
Gymnasieintygen uppfyller krav i gymnasieförordningen vad gäller att de innehåller betyg
som elever fått samt, om det är aktuellt (yrkesintroduktion), vilket yrkesområde
utbildningen riktats mot.
Från yrkesintroduktion noteras en brist att nuvarande system inte medger dubbel
målsättning, vilket kan vara fallet, dvs att elev vill uppnå behörighet till nationellt program
eller bli anställningsbara.
Brister ses av rektorer vad gäller dokumentation av andra insatser som ingått i den
individuella studieplanen och då särskilt praktik. Beskrivning av praktik följer idag med
intyget som bilaga. Detta är i sin ordning enligt förordning. Ändring i förordning (SKOLFS
2014:47) pekar på att andra insatser kan dokumenteras antingen i noteringsfält i intyget eller
som bilaga. Rektorer vid Luleå gymnasieskola skulle dock önska att elever fick ett samlat
dokument, dvs. att allt fanns med på själva intyget.
Vid IM K har lärare utvecklat dokumentation av lärande under praktik och det råder stor
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frustration över att denna dokumentation inte syns på gymnasieintygen eftersom systemet
inte har tillräckligt stort fritextutrymme under noteringar. Från IM K menar man att intyg
om praktik och det lärande som skett där är värdefullt för eleverna oavsett om de söker
arbete via Arbetsförmedlingen eller avbryter studier och blir föremål för Kommunalt
aktivitetsansvar (KAA). Vid språkintroduktion arbetar man också med bilagor i
gymnasieintyget, förutom för praktik, även en språkprofil utifrån bedömningsmaterialet
"Bygga Svenska".
Noterbart är att enheterna IMK och Språkintroduktion i och med sina utvecklingsarbeten går
bortom lagkravet. Om elevers praktik får vi inte bara veta var och hur länge eleverna
genomfört praktik utan även hur elevens lärande sett ut. Om elevers språkutveckling får vi
inte bara veta om de fått betyg i svenska som andraspråk utan också hur långt eleven
kommit i sin språkutveckling.
Ett nytt elevregister ska upphandlas nästa år. Personal från IM har bidragit till
kravspecifikationen inför upphandlingen. Förhoppningsvis kommer det nya systemet att
bättre matcha IM:s behov vad gäller dokumentation av dubbel målsättning samt större
noteringsfält för dokumentation av praktik och språkprofil.

3.1.5.8

Kunskapsutveckling Introduktionsprogrammet gymnasiespåret

Kunskapsutveckling Gymnasiespåret
Bedömd kunskapsnivå Introduktionsprogrammet Gymnasiespåret
ENGELSKA

Nivå 1-3 Antal elever

Nivå 4-6 Antal elever

Nivå 7-9 Antal elever

Betyg

INGÅNGSNIVÅ

10

20

5

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 1 ÅR

3

14

18

2

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 2 ÅR

1

2

7

2

INGÅNGSNIVÅ

2

32

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 1 ÅR

2

22

9

12

6

MATEMATIK

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 2 ÅR
SVENSKA
INGÅNGSNIVÅ
UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 1 ÅR

2

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 2 ÅR
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SVENSKA SOM ANDRASPRÅK
INGÅNGSNIVÅ

31

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 1 ÅR

11

20

UTGÅNGSNIVÅ
EFTER 2 ÅR

10

11

Enheten konstaterar att väldigt många elever behövt två år på sig för att klara betyg i de
undersöka ämnena. I gruppen finns några som befinner sig på en lägre nivå än åk 7-9 och
därför behöver mer tid på sig. En försvårande faktor är också att elever kan skrivas in mitt i
läsåret (slutet av ht alternativt början av vt). Samtidigt finns några elever som haft mycket
bra förkunskaper och klarat betyg på en termin eller kortare.
Andra orsaker till uteblivna betyg (förutom rullande inskrivning) är hög frånvaro och
psykisk ohälsa. Det är generellt vanligt att elever gå långsammare fram när det gäller
läsförståelse. Chansen att klara grundskolebetygen ökar med: god närvaro, fokus, motivation
och att eleverna är aktiva på lektionerna. Det är också detta enheten lägger fokus på i fortsatt
utvecklingsarbete.
Efter resultatdialog med ansvarig rektor står det klart att mätmetoden ovan, vilken testades
för första gången denna kvalitetsrapport, inte var helt lätt att tolka och analysera för rektor
och personal. Gymnasieskolans utvecklingsledare kommer att erbjuda enheten stöd i att hitta
en uppföljningsmodell som känns mer relevant.

3.1.5.9

Språkutveckling på språkintroduktion

Resultat språkutveckling enligt Bygga svenska-modellen
Bedömd nivå språklig
utveckling enligt "bygga
svenska"

Antal elever per nivå
(lsäårets start)

Antal elever som
från bedömning vid
läsårsstart förflyttat
sig minsg ett steg
framåt (läsårets slut)

Nivå 1: Ny i språket: grundläggande litterarictet
Elevendeltar i
kontextbundna situationer.
Förståelse och produktion
ärav begränsat omfång.

12

4

Eleven är i behov av
grundläggande läs- och
skrivutveckling (se
avstämningspunkter för
elever med kort eller ingen
tidigare skolbakgrund).

12

4

34

15

Nivå 1: Ny i språket
Elevendeltar i
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kontextbundna situationer.
Förståelse och produktion är
av begränsatomfång.
Eleven läser medförståelse
korta enkla texter.

34

15

Eleven skriver korta och
enkla texter som ofta
behandlar konkreta
ochvardagliga ämnen.

34

15

Eleven förstår anpassat talat
språk och kan, med
stöttning delta i samtal
mellan flerapersoner.

31

8

Eleven läser med viss
självständighet längre enkla
texter.

31

8

Eleven skriver olika texter
med varierande grad av
självständighet.

31

8

Nivå 2: På väg i språket

Nivå 3: Vidare i språket
Eleven förstår och bearbetar
ett
åldersadekvatämnesinnehåll
med stöttning.

0

Eleven läser texter som är
språkligt
ellerinnehållsmässigt mer
utmanande samt anpassar
sin läsning till syftet.

0

Eleven skriver texter med
högre grad av
självständighet och
nyansering.

0

SUMMA ANTAL ELEVER

77

ANDEL ELEVER SOM
RÖRT SIG MINST ETT
STEG FRAMÅT

35 procent

27

Under föregående läsår arbetade enheten med att formalisera motiverande samtal utifrån
bedömningsmaterialet Bygga Svenska. Insatsen bedöms som framgångsrik. Enheten menar
att eleverna genom handledningssamtal visat att de blivit mer medvetna om sitt eget lärande
och vad de behöver utveckla. De visar ökad motivation för sina studier.
Enheten kan bekräfta det forskningen säger om skolbakgrundens betydelse för resultat: lång
skolbakgrund (studievana, god studietenik) ger bättre resultat medan kort skolbakgrund
(mindre än tre än tre år) ger sämre resultat. Eftersom årets elevkull i huvudsak haft kort, eller
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sporadisk) skolbakgrund var ett lägre resultat att vänta. Ändå har det skett en viss
förbättring gentemot föregående läsår då Språkintroduktionen hade fler elever med längre
(stabil) skolbakgrund.
Tyvärr innebar fjärrundervisningen under Skola hemma, som inträffade under den mest
intensiva perioden under läsåret, att flera av eleverna tappade motivationen. I
frånvarouppföljningen ses en markant ökning av såväl den ogiltiga som den giltiga
frånvaron under vårterminen.
Enhetens analys är att när i princip all undervisning sker skriftligt, och på distans så har
eleverna inte förutsättningar att hålla motivationen uppe och utveckla de språkliga
förmågorna. Eleverna behöver interaktion som stöd för att förstå undervisningen. Även
bristen på sammanhang och gemenskap får stora konsekvenser för skolgång och utveckling.
Alla har inte möjligheter att träna att tala svenska, som de får i skolan, på sin fritid. Det har
också visat sig att många elever haft problem med datorn som verktyg och några har haft
svårt att koppla upp sig och få studiero där de bott. Analysen bygger på mentorers samtal
med elever, vid uppföljning av hög frånvaro.
Nära lärarstöd har sammanfattningsvis mycket stor betydelse för språkintroduktionens
elever. Därför kommer elevgruppen att vara prioriterad vid en eventuell skolstängning på
grund av smittoläget. Eleverna på denna enhet ska så långt det är möjligt få undervisning i
skolan.

3.1.5.10

Avbrott gymnasieskola

Avbrott gymnasieskola
Avbrott - antal

Luleå gymnasieskola

per orsak

Flick
or

Pojk
ar

Total
t

Yrk

Hgfb

IM

TOTALT

83

91

174

39

64

71

Klar med utbildningen

5

1

6

1

4

1

Byte av skola eller studieort

22

22

44

12

22

10

Folkhögskola

1

4

5

1

1

3

Arbete

7

14

21

4

9

8

Utlandsstudier

4

3

7

1

6

0

Annan orsak

46

45

91

21

23

47

Total andel elever som gjort avbrott (oavsett
orsak)

6,6 %

7,9 %

7,2 %

6%

4,1 %

33 %

Total andel elever negativt avbrott

4,2 %

5,6 %

4,7 %

3,9 %

2,1%

25 %

Andelen elever med avbrott oavsett orsak minskar något på totalen, från 7,7 procent 2019 till
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7,2 procent av eleverna detta år. Föregående år sågs en ökning. Att antalet avbrott nu
minskar bör ses som positivt eftersom avbrottprevention är en viktig del i gymnasieskolans
övergripande fokus att öka genomströmningen.
Fördelningen av avbrott mellan olika programtyper följer samma mönster som tidigare år,
dvs. att lägst andel elever med avbrott återfinns på högskoleförberedande program, tätt följt
av yrkesprogrammen. Hoppet till Introduktionsprogrammen är dock enormt. En tredjedel
(33 procent) av eleverna på Introduktionsprogram gjorde avbrott under 2019-20. En fjärdedel
avbrott var negativa. Motsvarande siffror 2018-19 var 30 procent avbrott, respektive 23
procent negativa avbrott. 2018 var andelen elever med avbrott från IM 15,1 procent och
andelen elever med negativa avbrott uppgick till 11 procent. På IM ses alltså en kraftig
negativ utveckling vad gäller avbrott.
En förklaring ges av rektor vid språkintroduktion. Hen beskriver att avbrotten med annan
orsak i huvudsak skett för att elever flyttat från Luleå. De kan ha fått en ny placering av
Migrationsverket eller förenats med sin familj som finns på annat håll i landet. De kan också
fått avslag på begäran om uppehållstillstånd och blivit avvisade.
Även om förklaringsmodeller finns bör gymnasieskolan mer ingående undersöka
anledningarna till avbrotten på IM. Möjligen borde skolan fördjupa samverkan inom
kommunala aktivitets ansvaret (KAA), vilket sköts av Arbetsmarknadsförvaltningen. Elever
som är under 20 år omfattas av KAA. Pågående kvalitets- och kostnadsjämförelse med tre
kommuner i kommungruppen Större städer visar att andra kommuner jobbat hårt med KAA
kopplat till just avbrottsprevention och sett positiva effekter. I Borås och Jönköping har
personer som arbetar inom KAA exempelvis ansvar för intervjuer med elever som vill göra
avbrott.
Negativa avbrott ökar bland flickor
Oroväckande är vidare att andelen elever med negativa avbrott ökar på totalen. Ökningen
är visserligen liten, från 4,5 procent till 4,7 procent 2020, men här finns en intressant
könsaspekt. Det är nämligen flickorna som står för ökningen av andelen negativa avbrott,
dessa har ökat från 3,1 procent för till 4,2 procent av elevkullen för flickor. Antalet avbrott
med annan orsak var föregående år hälften så många bland flickor (32) jämfört med pojkar
(64). I år är avbrotten med annan orsak i princip lika många för flickor som för pojkar.
Andelen pojkar med negativa avbrott minskar istället, från 5,9 procent 2019 till 5,6 procent
2020.
Resultatet bör diskuteras djupare i gymnasieskolans ledningsgrupp.
Förbättringsåtgärder ej utförda
Föregående år sågs att rutiner kring avbrottsregistrering behövde ses över för att säkerställa
att data är tillförlitlig och jämförbar mellan olika år. Gymnasieskolan skulle tillse att:
1. registrering av avbrott för ett visst läsår har ett sista datum
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2. avläsning av avbrott (statistik) görs vid samma datum varje år (efter deadline)
Planerade åtgärder är inte genomförda, varför statistik och analys ändå inte är helt
tillförlitliga. Här måste skolans ledning vara självkritiska och analysera varför
kvalitetsledning (förbättringsarbete utifrån resultat) inte prioriteras.
3.1.6

Övergång till arbete och studier
Kvinnor

Män

Totalt

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 2 år efter
fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor, andel (%)

48,5

52,4

50,9

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 2 år efter
fullföljd
gymnasieutbildning,
högskoleförberedande
program kommunala skolor,
andel (%)

25,5

30,2

27,5

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor, andel (%)

iu*

iu*

4,7

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
högskoleförberedande
program kommunala skolor,
andel (%)

49,8

48,3

49,1

Ungdomar som studerar på
annan
studiemedelsberättigad
utbildning än högskola 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
högskoleförberedande
program kommunala skolor,
andel (%)

8,4

8,1

8,3

Ungdomar som studerar på
annan
studiemedelsberättigad
utbildning än högskola 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor, andel (%)

15,2

10,7

12,4
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*Data är maskerad i Kolada på grund av för få individer/kön
.

I tabellen ovan ses att en större andel elever från högskoleförberedande program studerar
eller har etablerat sig på arbetsmarknaden (sammantaget 84,9 procent) jämfört med elever
från yrkesprogram (sammantaget 68 procent). Elever från yrkesprogram är visserligen i
högre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden, men en betydligt mindre andel av dem
studerar på högskola eller universitet, jämfört med elever från högskoleförberedande
program.
Noterbart är också att pojkar i större utsträckning etablerar sig på arbetsmarknad jämfört
med flickor, oavsett om eleverna fullföljt gymnasiet på högskoleförberedande program eller
yrkesprogram. Differensen mellan könen vad gäller i etablering på arbetsmarknad är
tämligen lika mellan programtyperna.
När det gäller studier, oavsett om det är på högskola/universitet eller annan
studiemedelsberättigad utbildning är bilden den motsatta. En större andel flickor studerar,
både efter yrkesprogram och högskoleförberedande program, men skillnaden mellan könen
är här mindre än för etablering på arbetsmarknad.
I Kolada kan vi också jämföra etableringen på arbetsmarknad eller studier för ungdomar
som fullföljt kommunala gymnasieskolan i Luleå med ungdomar i övriga riket.
Bättre resultat än riket - en större andel ungdomar:
•

Är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd utbildning från
högskoleförberedande program

•

Studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd utbildning från
högskoleförberedande program

Sämre resultat än riket - en mindre andel ungdomar:
•

Är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd utbildning från yrkesprogram

•

Studerar på högskola/universitet två år efter fullföljd utbildning från yrkesprogram

•

Studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning. Detta gäller både elever från yrkes- och högskoleförberedande
program.

3.1.7

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolebevis
Gymnasiesärskolabeviset

Flickor

Pojkar

Totalt

Antal elever på det nationella programmet som fullföljt ett program om 2500 poäng (totalt
antal elever anges inom parentes)

*

*

*

Antal elever som på det nationella programmet haft minst 22 veckor APL (totalt antal elever

*

*

*
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Gymnasiesärskolabeviset

Flickor

Pojkar

Totalt

Antal elever på det individuella programmet som fullföljt ett program om 3600 poäng (totalt
antal elever anges inom parentes)

*

*

*

Antal elever som på det indivuduella programmet i sitt gymnasiesärskolevis uppvisar
samtliga 6 ämnesområden (totalt antal elever anges inom parentes)

*

*

*

Antal elever som på det individuella programmet läser minst en kurs från nationellt
programs kursutbud (totalt antal elever anges inom parentes)

*

*

*

anges inom parentes)

*Eftersom gymnasiesärskolan har ett litet elevantal kan statistik inte redovisas på grund av
risk att röja elevers identitet.
De flesta eleverna på Individuella programmet uppnår målen i sina studieplaner. Några av
eleverna hade reducerat program utifrån deras funktionsvariationer och mående. Eleverna
erbjöds under år 3 och 4 praktik på olika dagliga verksamheter via socialförvaltningen. Vi
har ett väl upparbetat samarbete och rutiner mellan skolan och socialförvaltningen. Alla
avgångselever erbjöds arbete inom den dagliga sysselsättningen via socialförvaltningen, men
tackade nej. Eleverna valde istället en privat aktör.
Eleverna som lämnande de två nationella programmen vid Luleå gymnasiesärskola har
fullföljt sina kurser och haft APL i minst 22 veckor. Eleverna skrevs in och fick en kontakt
person hos arbetsförmedlingen under sista terminen i år 4. Tack vare god samverkan mellan
skolan och arbetsförmedlingen fick eleverna möjlighet att fortsätta sin sysselsättning på de
arbetsplatser där de genomfört sin APL.
Alla avgångselever fick Gymnasiesärskolebeviset.
Individuell studieplan gymnasiesärskolan
Antal elever som uppfyllt studieplanens
mål (totalt antal elever anges inom parentes)

Flickor

Pojkar

Totalt

Åk 1

*

*

*

Åk 2

*

*

*

Åk 3

*

*

*

Åk 4

*

*

*

*Eftersom gymnasiesärskolan har ett litet elevantal kan statistik inte redovisas på grund av
risk att röja elevers identitet.
De Individuella studieplanerna utgår från enskilda elevers behov inom respektive program.
Lärarna utformar studieplanerna tillsammans med eleven. Måluppfyllelsen är hög, eftersom
studieplanen är anpassad efter elevens funktionsvariationer och studieförmåga.
Övervägande elever nådde målen för sina studieplaner.
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Elever som inte nådde mål i studieplan hade hög frånvaro.
Avbrott gymnasiesärskola
Avbrott - antal

Luleå gymnasieskola

per orsak

Flick
or

Pojk
ar

Total
t

Yrk

Hgfb

IM

TOTALT

63

87

150

47

48

52

Klar med studier

5

3

8

4

1

1

Byte av skola eller studieort

25

29

54

18

22

14

Arbete

7

14

22

12

5

1

Utlandsstudier

2

0

2

1

1

0

Annan orsak

24

41

65

12

17

36

Avbrott på grund av myndighetsbeslut

0

0

0

0

0

0

Total andel elever som gjort avbrott (oavsett
orsak)

5,1%

6,5%

5,8%

7,5%

3,0%

15,1
%

Total andel elever negativt avbrott

3%

4%

3%

4%

1%

11%

3.1.8

Gymnasiesärskolan
Flic
kor

Pojk
ar

Tota
lt

Modersmål
Antal flickor

Antal pojkar

Antal totalt

Antal sökande
Antal berättigade
Antal beviljade
Antal betyg A-E

Gymnasieskolan har ingen bild av söktryck och beviljande eftersom Resurscentrum har hand
om detta.

3.2 Subjektiva resultat
3.2.1

Klagomål

Område

Antal

Elevhälsa

0

Fysisk arbetsmiljö

3 + ett okänt antal

Information

3

Inflytande/delaktighet

0
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Område

Antal

Kränkande behandling

okänt antal

Mentorsskap

7 + okänt antal

Modersmål

3

Rätt till stöd

1 + okänt antal

Tillsynsansvar

0

Trygghet

Okänt antal

Undervisning

11 + ett okänt antal

Studie- och yrkesvägledning

2

Bedömning och betygssättning

2

Annat

6

Totalt

38 + ett okänt antal

Av tabellen ovan framgår att det för flera områden anges ett "okänt antal". Detta beror på att
några rektorsenheter inte rapporterar antal som understiger tio. Tillvägagångssättet är
gängse vid programspecifik statistik för att skydda elevers identitet. Risken finns dock inte
på aggregerad nivå. Ett förbättringsområde vad gäller själva rapporteringen är tydligare
riktlinjer till rektorer inför rapportering i Stratsys.
Flera av enheterna rapporterar inga klagomål alls, elever och vårdnadshavare tycks nöjda.
De få klagomål som ses ovan är spridda mellan gymnasiebyns kvarter och program. Störst
antal klagomål finns för undervisning följt av mentorskap.
Gränsdragningsproblem - synpunkt eller klagomål?
Några rektorer lyfter gränsdragningsproblem: Vad är en synpunkt och vad är ett klagomål?
En rektor menar tvärtom att de nya rutinerna klargjort vad som är ett klagomål, respektive
en synpunkt. Eleverna på denna enhet har haft synpunkter inom de flesta av områdena,
men rektor skriver: "Ingen synpunkt kan dock klassificeras som ett klagomål. Efter samtal
(med mentor och/eller rektor/biträdande rektor, Elevhälsopersonal m.fl.) och åtgärder så har
elevernas synpunkter omhändertagits så att de har blivit nöjda."
Huvudmannen borde ytterligare klargöra gränsdragningen mellan synpunkter och klagomål
så att arbetet blir så likvärdigt som möjligt på skolans olika enheter.
Tecken på konkret förbättringsarbete
Generellt skriver rektor att klagomålen har omhändertagits och flera enheter ger konkreta
exempel på förbättringsarbete. Här ses bland annat att:
•

Vård- och omsorgsprogrammet (lärling) har förlagt åk 1 till skolan efter elevers
önskemål
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•

Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammets elever önskade krokar för
upphängning av kläder i klassrum, vilket ordnades. Samma programs elever klagade
även på ny rutin där slutbetyg skickades per post istället för att delas ut vid
avslutningen. Den nya rutinen accepterades efter att eleverna fått bakgrunden
beskriven.

•

Humanistiska programmet klagade över inställda studieresor (p.g.a pandemi). De
uttryckte också oro för att inte kunna slutföra kurs i kinesiska då samverkan med
Konfuciusinstitutet avbröts. Rektor löste undervisningsfrågan och förklarade
pandemins påverkan på skolan.

•

Elever på två olika program har klagat på inställda lektioner (undervisning). Rektor
har hanterat ärendet som var av personalkaraktär (därför röjs inte programmens
namn).

•

Gymnasiesärskolan bedömer att täta uppföljningsmöten med elever och
vårdnadshavare minskat antalet klagomål.

•

På idrottsgymnasiet har man efter klagomål kring ansökan förtydligat information
riktad till elev och vårdnadshavare. Förtydligande är gjort i samverkan med aktuellt
idrottsförbund.

•

Naturvetenskapliga programmet pekar på behov av förbättringar kring
administration av modersmål i samverkan med Resurscentrum.

Stort mörkertal vad gäller klagomål
Troligen finns det avslutningsvis ett mörkertal vad gäller klagomål riktade mot
gymnasieskolan. En rektor konstaterar: "De flesta klagomål som kommer in både till
personal och rektor har kunnat omhändertas i den dagliga verksamheten och har inte
registrerats enligt den klagomålsrutin som tagits fram."
Få elever och vårdnadshavare har nyttjat möjligheten att framföra klagomål direkt via Luleå
kommuns hemsida. Majoriteten av klagomålen kommer in via elevers kontakt med mentor
eller rektor. Alla enheter använder inte det interna systemet för registrering av dessa
klagomål. Den sammantagna bilden är dock att rektorerna på gymnasieskolan har koll på
enhetens klagomål, men dokumentation sker inte alltid i tänkt system.
Här kan huvudmannen agera på två sätt:
•

antingen vidta ytterligare (informations)insatser för att rutinen ska slå igenom eller

•

djupare analysera varför verksamheterna, åtminstone inom gymnasieskolan, inte
använder klagomålsrutinen. Huvudfrågan för det senare perspektivet skulle kunna
vara: Varför ser enheterna inte värdet med klagomålshantering enligt de nya rutinerna?

3.2.2

Skolinspektionsanmälningar

Inga skolinspektionsanmälningar riktades mot gymnasiet under läsåret 2019-20.
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3.2.3

Skolinspektionens enkät elev gymnasieskola år 2/Skolenkät

Svarsfrekvensen är god (80 procent) och i paritet med tidigare års enkätundersökningar,
dock något lägre än för samtliga deltagande enheter (82 procent).
För Luleå gymnasieskola som helhet noteras förbättringar inom samtligt områden, förutom
ett: utmaningar. Förändringarna är dock små, som störst 0,5 punkter på indexskalan (1-10)
och som lägst 0,1.
Vad gäller skillnader mellan pojkars och flickors svar är det tydligt att flickor generellt
skattar skolan (frågeområdena) lägre än pojkar. Detta gäller samtliga områden och mönstret
är detsamma för övriga deltagande skolor.
Tryggt men tråkigt?
En jämförelse med övriga deltagande enheter i Sverige visar att Luleå gymnasieskolas
resultat mestadels återfinns i "mittenfåran", det vill säga percentil 50 (median). Se illustration
nedan där även två svagare respektive två starkare områden kan identifieras. De två svagare
är stimulans och studiero medan de två starka områdena är elevhälsa och trygghet.
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Trygghet genom skolanknytning
Högst indexvärde har Luleå gymnasieskola som helhet inom området Trygghet (8,4). Här
svarar eleverna på om det finns någon elev eller personal som hen är rädd för. Elever tar
avslutningsvis ställning till om hen är trygg på skolan. Där svarar 91 procent av eleverna att
det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Luleå gymnasieskola samlar 2400
elever på en relativt liten yta i centrala stan, att elever trots detta anger att de känner sig
trygga, tyder på att skolan fått till den "by-känsla" som var en grundläggande idé när
campusområdet "Luleå gymnasieby" stod helt klart 2006. Många enheter trycker på
skolanknytning eller att bygga "vi-känsla" i sitt kvalitetsarbete. Det kan handla om en
välplanerad skolstart med teambuilding, aktiviteter inom klasstid, årshjul för elevsociala
aktiviteter eller temadagar som "snäll på nätet".
En nära Elevhälsa ger gott resultat
Det goda resultatet inom Elevhälsa (7,4) tyder på att:
•

Elevhälsans personal har en välkomnande attityd

•

är tillräcklig bemannad

•

att Elevhälsans professioner har hög legitimitet bland övrig personal.

Detta eftersom de frågor som eleverna svarar på inom detta område berör möjligheten att
söka stöd även om det inte hänt något allvarligt (en välkomnande attityd och Elevhälsa som
har tid för elevbesök), samt om det är OK att lämna lektionen för besök hos Elevhälsa (hög
legitimitet hos lärare).
Noterbart är att Skolinspektionens enkät och frågeområdet Elevhälsa inte innehåller några
frågor som handlar om Elevhälsans främjande och förebyggande arbete, vilket betonas i
styrdokument. Luleå gymnasieskola har de senaste åren satsat på främjande och
förebyggande arbete, exempelvis genom mentorssamverkan i konceptet Klasstid, men dessa
aktiviteter går inte att med säkerhet koppla till det goda resultatet utifrån frågornas
formulering.
Stimulansen fortfarande låg - trots insatser
Området stimulans har det lägsta indexvärdet (5,4). Skolan som helhet har förbättrat resultat
jämfört med 2018, men ökningen är liten och resultat är sämre än det för 2016. Utvecklingen
är inte den önskvärda. Övriga deltagande skolors resultat är dock bara marginellt bättre
(5,7). Nedbrutet på enhetsnivå har en majoritet av enheterna sämre resultat än tidigare.
Eleverna svarar här på frågor om skolarbetet är roligt, intressant samt om det stimulerar dem
till att vilja lära mer. Här finns kritiska röster i lärarkåren: Varför ska elever ta ställning till
om skolarbetet är roligt? För denna invändning finns stöd både hos den gamla tänkaren Lev
Vygotskij och nyare Angela Duckworth. Den förra menar att skola ska vara utmanande, på
gränsen till för svårt (och då är det kanske inte alltid så roligt) medan den senare talar om
Grit - tålamodet att "stå ut" och öva. En möjlig tolkning av detta är att skolan inte alls ska
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sikta på att vara rolig. Kanske bör vi lägga större fokus vid de andra delfrågorna inom
området stimulans, nämligen att att stimulera till att lära mer samt att vara intressant.
Flera enheter beskriver också insatser som enligt aktuell skolforskning borde skapa intresse
och sug efter att lära mer. Man har fokuserat på att göra undervisningen omväxlande,
relevant och meningsfull. Det kan handla om fokus på att variera korta pass av passivt
lyssnande (föreläsning) med uppgifter som kräver elevers aktivitet, samverkan över
ämnesgränser eller fördjupade kontakt med bransch. Man anser också att eleverna är
delaktiga i planering av olika moments genomförande.
En enhet fokuserar på sambandet mellan höga krav och motivation, som pekats ut bland
annat i forskningssammanställningar gjorda av Skolinspektionen (Utmärkt undervisning).
Mot bakgrund av det vill enheten se över skolstarten och "skola in" eleverna i
gymnasiestudier, förmedla en högre kravbild, men också stötta med studieteknik.
Möjligen är alla dessa föreslagna förändringar sådana som ger resultat över tid. Dagens
insatser påverkar morgondagens elever eftersom enheterna här berör undervisningens
kärna: själva "hur:et" och det kan vara fråga om att förändra skolkultur.
Studiero minskar - ska mötas med samsyn
Området studiero har ett indexvärde på 5,8 och här svarar eleverna på frågor om de själva
har studiero, om andra elever stör dem samt om lärare ser till att det är studiero. Svagast
resultat ses för delfrågan om andra elever stör, där 44 procent anger att de håller med helt
eller till stor del.
Flera enheter har djupare analyserat resultatet för just området studiero. Strategier för
förbättringar tycks sammantaget vara ökad samsyn om vilken lärandemiljö ett visst program
ska sikta mot. Detta ska sedan alla lärare solidariskt ställa upp på och "försvara".
Exempelvis understryker någon enhet likvärdigt arbete med närvaro (alltid föra in sen
ankomst). På en annan enhet där studieron ökat tror man att det kan bero på gemensam
restriktiv hållning kring mobiler i klassrummet samt införandet av basgrupper
(arbetsgrupper).
Avslutningsvis återkommer gymnasieskolans personal till att det är större chans att
ordningsregler följs om eleverna tagit fram dem.

3.2.4

Skolenkät gymnasiesärskola

Skolenkäterna i gymnasiesärskolan har en hög svarsfrekvens. Enkäten är lokalt utformad.
Den innehåller liknande frågor som Skolinspektionens enkät, men har ett förenklat språk.
Eleverna som går nationellt program har svarat att de upplever skolan trygg och att alla
respekterar varandra samt att de har god kännedom om trivselreglerna.
Eleverna har svårare att prata betyg med lärarna och koppla samtalen till de olika kurserna.
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Detta kan bero på deras förmåga att ta till sig kursplaner kopplat till betygen. Betygen leder
inte till högre studier för eleverna. Därför blir det svårt att förstå poängen med betyg.
Eleverna på individuella programmet upplever i hög grad att de får den hjälp och stöttning
de behöver av sina lärare. Lärarna får dem att tro på sig själva. De upplever att de lärt sig
mer genom digitala verktyg. Vi ser i enkäten att eleverna har svårare att hitta till elevhälsan.
Det kan bero på att de befinner sig i ett annat kvarter.
3.2.5

Skolinspektionens enkät pedagogisk personal gymnasieskolan

Svarsfrekvensen är mycket god (81 procent) och stadigt ökande de tre senaste omgångarna.
Den är också högre än för övriga deltagande enheter i riket (79 procent).
För Luleå gymnasieskola ses ett försämrat resultat för 4 av 19 områden. Dessa är:
information om utbildningens mål, tillit till elevens förmåga, argumentation och kritiskt
tänkande samt Elevhälsa. Förändringarna är dock små (max 0,2 punkter av indexvärdet).
Personalenkäten är inte bekönad, varför ingen analys av kvinnors kontra mäns svar kan
göras.
En jämförelse med övriga deltagande visar att Luleå gymnasieskolas resultat på
personalsidan är lite spretigare än elevsvaren där Luleå gymnasieskola mestadels låg
på/kring medianen.
Se illustration nedan där även två svagare respektive två starkare områden kan identifieras.
De två svagare är elevinflytande och samverkan av undervisningen medan de två starka
områdena är elevhälsa och pedagogiskt ledarskap. Området elevhälsa var ett starkt område
även i elevenkäten.
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Uppfattningen om studiero skiljer sig från elevernas
En annan intressant jämförelse kontra elevenkäten är området Studiero, vilket var ett svagt
område för Luleå med resultat inom percentilen 25-50. I personenkäten ligger resultatet
istället inom percentilen 50-75 (över medianen).
95 procent av personalen svarar stämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet
"Mina elever har studiero". I elevenkäten svarade dock en betydligt mindre andel, 70 procent
positivt (stämmer helt eller ganska bra) på frågan om sin studiero.
Stabil Elevhälsa-bemanning i alla kvarter nyckelfaktor
Elevhälsa är frågeområde med högst index (8,6), att jämföra med 8,2 för övriga deltagande
skolor. Här anger personal om Elevhälsan frågar eleverna om deras livs- och skolsituation
och om de kan ta stöd av Elevhälsan för att hjälpa elever i utmaningar. Slutligen svarar
personal på om det finns beredskap för att i det dagliga arbetet hantera situationer där
Elevhälsans kompetenser behövs. 96 procent av personalen svarar stämmer helt eller
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stämmer ganska bra på det sista påståendet.
Det indikerar att Elevhälsan arbetar nära övrig personal. En förutsättning för det är
samlokalisering. En framgångsfaktor torde således vara att gymnasieskolan lyckats bemanna
på ett sådant sätt att skolsköterska, specialpedagog och kurator finns i samtliga kvarter. De
flesta i Elevhälsan har jobbat länge på skolan och byggt upp goda relationer med övrig
personal, vilket säkert också påverkar resultatet i positiv riktning.
Liksom vid analys av elevenkäten noteras att Skolinspektionens frågor inte beror området
främjande och förebyggande arbete, vilket Luleå gymnasieskolan lagt stort fokus vid de
senaste åren.
Rektorer har insyn i dagliga arbetet
Indexvärdet för pedagogiska ledare är 7,8 (övriga 7,5). Här svarar personal bland annat på
om rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan. Här noteras en skillnad mellan
Luleå gymnasieskola och övriga. 85 procent av personal i Luleå gymnasieskola håller helt
eller till stor del med om att rektor tar ansvar för pedagogiskt arbete. Motsvarande för övriga
är 78 procent.
En möjlig tolkning är att omorganisationen som Luleå genomförde för fyra år sedan
påverkat resultatet positivt. Förändringen innebar att biträdande rektorer anställdes som
chefer för icke-pedagogisk personal, ansvariga för lokaler, brandskydd, investeringar osv.
Det uttalade målet var att rektor skulle ha mer tid för pedagogiskt ledarskap.
Svarsmönstret för frågan om rektor har kunskap om det dagliga arbetet stärker hypotesen
om en organisationsförändring. I Luleå håller 91 procent av personal helt eller till ganska stor
del med. Motsvarande för övriga deltagande i enkätundersökningen är 79 procent.
Rektorerna i Luleå gymnasieskola tycks härmed utöva ett nära ledarskap.
Lärare anser inte att konferenser är till nytta
Noterbart i sammanhanget rektors ledarskap är det svagare resultatet för Samverkan i
undervisning där värdet (6,1) är under medianen. Här svarar personal på frågor om det
förekommer ämnesöverskridande arbeten, om man samverkar med kollegor vid planering
av undervisning samt om konferenser är till nytta för undervisningen. Samtliga faktorer går
att knyta till rektors ledarskap (vilket ovan tolkades som gott).
En närmare analys av delfrågorna pekar ut ett område som avvikande. För både
ämnesövergripande arbete och samplanering svarar personal i Luleå gymnasieskola ungefär
som övriga. Dock tycks missnöjet med konferenser vara större här. 47 procent (hälften!) av
de som svarat anser att det inte stämmer alls, eller ganska dåligt att "konferenserna i skolan
är till nytta för undervisningen". Resultatet för övriga är 34 procent negativa svar.
Här är analysen att personal reflekterat över skolgemensamma konferenser utifrån breda
teman som skolledning hoppas att alla ska kunna relatera till. Vi vet utifrån utvärderingar att
dessa inte uppskattas och inledde under läsåret 2019-20 därför arbetet med en ny
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kompetensutvecklingsstrategi. Strategin ska tydligare utgå från lärarnas olika behov. Svar
och analys av Skolinspektionens enkät tyder på att satsningen är rätt.
Elevinflytande minskar när lärare krävs på struktur?
Indexvärdet för Elevinflytande är 6,6 (övriga 6,8). Här anger personal om elever kan påverka
skolmiljön, undervisningens innehåll och arbetssätt. Det finns ingen noterbar skillnad mellan
svar på delfrågor från Luleå gymnasieskola och övriga deltagande utan skattningen är
generellt lägre för samtliga parametrar.
I lärares analys på en av enheterna lanseras en intressant hypotes: Man är klämd mellan krav
på struktur och tydlighet å ena sidan, å andra sidan elevernas inflytande. "Vi upplever oss
mer styrda av samplanering och bokning av examinationer (...). Vi lämnar in planering vid
skolstart, vilket innebär att man redan då behöver ha en plan för samtliga, och elever har
dessutom efterfrågat och uppskattat denna tydligheten. Att göra ett belastningsschema,
lässchema, etc. färdigt tidigt begränsar möjligheten att ge eleverna inflytande, då vi måste
samordna dessa saker mellan lärare. Därtill behöver vi var och en planera vår egen
arbetsbelastningar. Detta är begränsningar som vi måste förhålla oss till i planeringen."
När det handlar om elevers påverkan på skolmiljön fokuseras detta till elevråd och andra
forum, ex. Byarådet. Från övergripande nivå ska elevråden stärkas genom ett EU-finansierat
projekt som genomförs tillsammans med grundskolan. Elevrådsrepresentanter ska delta i
aktiviteter som knyter an till Barnkonventionen som lag och alla barns rätt att göra sin röst
hörd.

3.2.6

Uppföljning APL gymnasieskolan

Uppföljning APL

Luleå gymnasieskola totalt

Programmet

Nedan anges medelvärdet för
frågeområdet

Medelvärde
Elever

Medelvärde
handledare

Medelvärde Elever

Planering

3,03

3,35

Genomförande

3,34

3,54

Bedömning och uppföljning

3,37

3,67

Skolan och branschens
samverkan

2,92

3,28

Medelvärde
handledare

Svarsfrekvensen är så dålig (126 elever, 49 handledare) att det inte är meningsfullt att göra
någon analys på övergripande nivå eftersom underlaget bara omfattar 3 (!) yrkesprogram.
Insatser för att öka intresset för APL-enkäten de två senaste läsåren har inte gett resultat.
Orsaker till uteblivna svar anges dels vara svårigheter för handledare att fylla i enkäten på
sin arbetsplats (stressigt, olämplig miljö osv), dels oklar information om var enkäterna finns
och vem som ansvarar för att genomföra dessa. Även pandemin bidrar till det svaga
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resultatet eftersom skolan var tvungen att fokusera på att klara av läget med
fjärrundervisning.
Enkäterna kommer fortsättningsvis att finnas tillgängliga för de program som önskar
genomföra dem, men avsnittet tas bort ur övergripande kvalitetsredovisning.
De program som gjort enkäten har fått ut resultatet och där kunnat göra egna analyser.
•

Restaurang- och livsmedelsprogrammet ser goda resultat för frågeområdet "Jag vet
vilka mål jag jobbar mot under APL", medan eleverna är mindre nöjda med antalet
besök på arbetsplatsen och önskar att arbetsplatserna är bättre förberedda.
Programmet undersöker möjligheten till handledarutbildning och träff i skolan, samt
ska diskutera med vilken frekvens de besöker eleverna.

•

Industritekniska programmet konstaterar att elever och handledare är samstämmiga i
sina enkätsvar och nöjdheten är hög. Orsaker anges till god förberedelse inför APL
(utifrån kursmål och kunskapskrav), täta besök (en gång i veckan) och användandet
av en APL-app för att dokumentera lärande. Som förbättringsområde vill lärarna på
IN ha mer sammanhängande tid för APL-besök.

•

Vård- och omsorgsprogrammet noterar att resultaten är fortsatt goda. Som
förbättringsåtgärd vill man fördjupa samverkan med Region Norrbotten.

3.2.7

Uppföljning APL gymnasiesärskolan

Uppföljning APL

Gymnasiesärskolan

Nedan anges medelvärdet för frågeområdet

Medelvärde Elever

Planering

3

Genomförande

3,55

Bedömning och uppföljning

3,3

Medelvärde
handledare

Eleverna som går Nationellt program ska ha 22 veckors APL kopplat till deras kurser.
Studie- och yrkesvägledare samverkar med elever, mentorer och vårdnadshavarna samt
företagare i Luleå kommun för att hitta APL-platser till eleverna. Vi har även platser inom
kommunens skolresturanger och Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Många av
våra elever har behov av stöd från skolan under APL. APL följs upp kontinuerlig av rektor,
syv och yrkeslärare under läsåret.
Handledarna har inte svarat på enkäten eftersom de upplever tidsbrist. Därför finns vi inga
resultat att analysera. Gymnasiesärskolans lärare bedömer dock att man hittat handledare
som förstår personkretsen. Samarbetet betecknas som gott.
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Eleverna upplever att de får bra information om APL-platsen och vad det innebär att vara på
APL. De känner att de lär sig mycket under APL-tiden, och att det utvecklar deras lärande.
Svarsfrekvensen bland elever är i det närmaste 100 procentig eftersom eleverna får tid att
besvara enkäten under lektionstid.
3.2.8

Elevhälsosamtal årskurs 1 gymnasieskolan
Antal
flickor

Andel
flickor

Antal
pojkar

Andel
pojkar

Antal
Totalt

Andel
total

Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder
pressad, jäktad, hinner inte med).

127

39%

47

18,7%

174

30,1%

Jag trivs i skolan.

297

91,4%

132

92,1%

529

91,7%

Jag har arbetsro på lektionerna.

256

78,7%

224

88,9%

480

83,2%

Andel elever som alltid eller ofta:

68,6 procent av eleverna i åk 1 har deltagit i hälsosamtalen, vilket är lägre än föregående års
72,8 procent. En bidragande faktor till den lägre svarsfrekvensen är pandemin, då flera
skolsköterskor inte hunnit genomföra samtalen innan skolan stängde.
Stressnivå den lägsta på många år
Jämfört med föregående år är det en högre andel elever (30,1 procent) som alltid eller ofta
upplever stress över skolarbetet (förra året 24,9 procent). Pandemin är inte en bidragande
orsak, då hälsosamtalen genomfördes innan stängningen av skolan.
Andelen flickor med upplevd stress är precis som föregående år betydligt större, mer än
dubbelt så stor, jämfört med andelen pojkar. Nedan en graf som sammanställts av
förvaltningens controller för att visa på utvecklingen av stress bland pojkar och flickor över
tid.

Här ses visserligen att förra årets glädjande resultat för stressnivåer var det lägsta sedan
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2013-14. Samtidigt är årets notering för flickor ungefär i nivå med 2014-15 och pojkars
resultat i nivå med läsåret 2015-16. Även om årets resultat är sämre än föregående års så anas
alltså en positiv trend i det långa loppet.
Förbättrad studiero för tredje året i rad
En större andel elever upplever att de har studiero, 83,2 procent, jämfört med 77,7 procent
2019 och 76,5 procent 2018. Upplevelsen av ökad studiero ses hos både flickor och pojkar,
något starkare för pojkar.
Möjligen ses en trend där studiero ökar, vilket är intressant kopplat till att det utifrån
Skolinspektionens enkät är ett utmanande område. Där ses visserligen en svag ökning, men
resultatet är sämre än övriga deltagande skolors. I Skolinspektionens enkät svarar 70 procent
att de helt och håller eller till ganska stor del har studiero på lektionerna.
En skillnad mellan dessa undersökningar är de svarande. I Elevhälsosamtalen deltar åk 1elever, medan det är åk 2-elever som svarar på Skolinspektionens enkät. Det skulle kunna
indikera att studiero blir sämre i högre årskurs. En annan möjlig förklaring till skillnader i
resultat är metod. Hälsosamtalet är just ett samtal mellan två personer, där eleven kan fråga
skolsköterskan om frågor är oklara. I en enkätundersökning är eleven mer ensam i tolkning
av frågorna.
Trivsel ökar igen
Föregående år noterades att trivseln minskat. I år ökar den från 90,4 procent som anger att de
trivdes år 2019 till årets 91,7 procent. Ökningen är ganska liten och år 2018 låg resultatet på
93,3 procent. Det är för tidigt att avgöra om detta rör sig om en positiv trend eller ej. Ingen
noterbar mellan flickor och pojkar för denna fråga.

3.2.9

Barns/elevers delaktighet och inflytande

Elevers möjligheter till inflytande varierar mellan gymnasieskolans olika kvarter. Följande
gemensamma drag ses i rektorers kvalitetsredovisningar:
•

Elever ges generellt chans att påverka undervisningens metoder snarare än innehåll.
Lärare hänvisar till att innehåll är reglerat i kursplaners centrala innehåll.

•

Alla kvarter har ett belastningsschema för samtliga program, men användningen
(lärarnas) varierar. På El- och energiprogrammet samt Naturvetenskapliga
programmet deltar elevrepresentanter dessutom i planeringskonferenser.

•

Klasstid (mentorstid) anges av många program som ett forum för elevinflytande.

•

Alla kvarter har elevråd där tanken är att samtliga program ska finnas
representerade. Elevråden stöttas av biträdande rektor, som är med på mötena och
för fram elevers frågor till lokal ledningsgrupp.

•

Programrepresentationen i elevråd är inte 100-procentig. Det tycks svårare att
engagera IM-elever och i viss mån elever från yrkesprogram.
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•

Vissa program har förutom kvartersövergripande elevråd även programråd och
klassråd.

•

Även gymnasiesärskolan har klass- och elevråd. Elevrådet har möten med rektor.

•

Elevråden har under året bland annat behandlat frågor som ordningsregler,
likabehandlingsplan, studions öppettider, trivselaktiviteter, kost, kö i matsalen,
examinationsschema, fjärrundervisningen och studentfirande. Även frågor om
elevernas fysiska arbetsmiljö tar plats: möjligheten att låna skolans musikrum, inköp
av kaffekokare och klädhängare till elevutrymmen osv.

•

Idrottsgymnasiet har särskilda spelarråd för NIU och RIG-utbildningarna, där rektor,
idrottsförening och elever träffas.

•

Yrkesprogram har branschråd och flera av programmen anger att elever medverkar i
dessa.

•

På kvarteren Lärkan och Hackspetten finns elevskyddsombud. Det framgår inte av
kvalitetsredovisningar från Kungsfågeln om de har elevskyddsombud eller inte.

Under förra läsåret deltog gymnasieskolans elevrådsrepresentanter i en inflytande workshop
under ledning av kommunens kommunikationskontor.
Några exempel lämnas på elevinflytande i likabehandlingsarbete och kvalitetsarbete. Efter
förslag från elever genomförde Lärkan en "snäll på nätet-dag" mot bakgrund av vad som
kom fram i likabehandlingsenkät. Vad gäller kvalitetsarbete får elever i gymnasiebyn
generellt återkoppling på enkäter som de besvarat samt tillfälle att lämna synpunkter.
Ingen enhet beskriver spontant att elever deltar i analysarbete inom ramen för det
systematiska kvalitetsarbetet. Teknikprogrammet skriver dock: "Lärare och rektor diskuterar
elevrådstänket till hösten. Vad tänker vi att elevrådet ska bidra till och hur kan det bidra till
utveckling av programmet?" Det ska bli intressant att se hur/om detta arbete
(programutveckling med elevråden) påverkar kvalitetsarbetet.

3.3 Observerade resultat
Under läsåret 2019-20 har två större egna uppföljningar gjorts: Fokus på lärstudior och lokal
studie av fjärrundervisningen Skola hemma under pandemin.
Uppföljning studion fortsätter läsår 2020-21
Uppföljningens syfte var att undersöka hur studiorna lever upp till syfte (se nedan). Målet
var att hitta förbättringsområden och åtgärder som gymnasiets ledningsgrupp kan besluta
om. Önskad effekt var även utökad repertoar (verktygslåda) för alla studior genom
erfarenhetsutbyte/kollegialt lärande.
Studions syfte och arbete i sammanfattning:
1. Ge fler elever förutsättningarna att klara gymnasiestudier genom tillgång till lärare,
studiero och rum med generösa öppettider
2. Komplettera programmens undervisning och stödinsatser genom samverkan med
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betygssättande lärare
3. Erbjuda en tidig insats där hinder/svårigheter uppstått
Uppföljningen skulle bestå av fem delar:
1. Digital enkät i studion. Frågorna fångade in elevernas upplevelse av studion och tog
fasta på elevers förbättringsförslag.
2. Kartläggning besökande elever. Statistik över: programtillhörighet, kön, vilken kurs
elever ”söker för”. Syftet var är att hitta eventuella organisatoriska glapp – hjälper vi
de elever som behöver det mest?
3. Samtal i lärargrupper. Rektor ledde samtal om studion, exempelvis under APT. Alla
rektorer utgick från samma frågeställningar och mall för att dokumentera svaren.
Frågorna skulle fånga in lärarnas upplevelse av studion samt ta fasta på lärares
förbättringsförslag.
4. Djupintervjuer med ett selektivt urval av elever – elever som väljer att inte gå dit trots
anvisning. Dessa elevers åsikter är mycket viktiga ur förbättringssynpunkt för att nå
de elever som behöver det mest.
5. Uppföljning av elever med anvisning – Varje år anvisas (schemaläggs) elever för stöd i
studior. Genom att följa upp om de får betyg, samt om detta är ett godkänt, kan
eventuellt något sägas om studion som effektiv insats.
På grund av pandemin kunde uppföljningens steg 4 och 5 inte genomföras utan planeras till
vårterminen 2020.
Det som hittills kommit fram i uppföljningen av studion är:
•

Studion är högt uppskattad av både lärare och elever. 11.744 elever besökte studiorna
under ht 2019.

•

Olika rutiner råder i gymnasiebyn, exempelvis anvisningar och uppföljningar (hur,
vem, när).

•

Det är inte lätt att analysera samband mellan studiobesök och studieresultat. Givetvis
är studion inte den enda insatsen som bidrar (eller inte bidrar) till att eleverna klarar
sina studier, men en uppföljning av detta slag fördjupar diskussionen om studions
bidrag till måluppfyllelse.

•

Gymnasieskolan bör diskutera om studion når de elever som bäst behöver det.
o

Betydligt större andel flickor jämfört med pojkar besöker studiorna.

o

Program med lägre genomströmning har generellt en låg andel besök i
studion

Mot bakgrund av att uppföljningen inte blev helt klart fattade ledningsgruppen följande
beslut innan sommarlovet:
•

Studiopersonal bildar ett "ämneslag" - utbyte mellan kvarter prioriteras

•

Fortsatt utvecklingsarbete utifrån vad uppföljningen hittills visat (ex besöksfrekvens
för olika program och flickor jämfört med pojkar). Rektorer från varje kvarter
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samverkar med studiopersonalen.
•

Uppföljningens delar 4 och 5 genomförs. Del 5 utgör avsnitt i kvalitetsredovisning
2021.

Lokal uppföljning av Skola hemma har gett beredskap
Skola hemma uppföljningen genomfördes genom enkätundersökningar riktat till lärare och
elever. Enkäterna skickades ut vid två tillfällen - när fjärrundervisningen varit igång en
vecka och i slutet av terminen.
Uppföljningen bygger på 1120 elevsvar, 165 lärare i första vändan samt 841 elevsvar och 125
lärarsvar i vända två. Det är okänt om samma individer svarat på båda enkäterna.
Tio tendenser i uppföljningen:
1. Teams och teknik samt infrastruktur fungerar.
2. Skola hemma fungerade bättre än väntat – men nöjdheten sjönk med tiden.
3. Elever utmanades av bristande motivation och upplevd ökad arbetsbörda (texttung
undervisning).
4. Både elever och lärare saknade den sociala dimensionen.
5. Elevers skattning av egna lärandet sjönk. Lärares skattning av egna pedagogiken
förbättrades mellan enkät 1 och enkät 2.
6. Lärare sökte helst stöd hos kollegor. Elever gick helst till lärare (8 av 10 nöjda med
lärares hjälp!).
7. Relativt få elever sökte stöd hos Elevhälsa, studio, SYV osv.
8. Elevers stress ökade mellan enkäterna. Lärares stress var oförändrad.
9. Generellt ses en splittrad bild av hur Skola hemma fungerat, ett "antingen eller tänk".
10. 8 av 10 lärare ansåg att årets betygsättning var lika rättssäker som annars. Elever mer
osäkra – större oro för fusk.
Vår lokala uppföljning stämmer väl överens med senare undersökningar som publiceras
nationellt av Sveriges elevkårer, lärarfacken samt Skolinspektionen och Skolverket. Rektorer
från Luleå gymnasieskola har deltagit som informanter i dessa (myndigheternas
undersökningar).
Utifrån den lokala uppföljningen har rektorer och personal nedanstående frågor att fundera
på i de fall skolan skulle tvingas övergå i fjärrundervisning igen.
SOCIAL DIMENSION OCH STÖD:
•

Hur skapar vi social gemenskap för elever och lärare i digitala miljöer?

•

Hur säkerställer vi att elever känner till stödfunktioner som skolan erbjuder? (studio,
Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning osv)

ELEVERS ARBETSBÖRDA:
•

Hur kan undervisningen planeras och varieras av programlag så att elever får en
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jämnare arbetsbörda och får prova olika arbetssätt och examinationer?
•

Hur ger vi eleverna ett motiverande strukturstöd för studier hemma?

BEHOV AV RIKTLINJER KRING VERKTYG
•

Vilka gemensamma överenskommelser kan vi göra om hur teams används och
struktureras (information, uppgifter, feedback osv)?

•

Bör gymnasieskolan ha gemensamma riktlinjer (råd) kring examinationer i digitala
miljöer? Fördelar – nackdelar!

LÄRARES ARBETSMILJÖ
•

Hur bygger vi vidare på det kollegiala lärande som funnits bland lärare?

•

Hur supportar IT-team och förvaltning lärarna på bästa sätt? Vad behöver lärare för
stöd – hur?

•

3.3.1

Hur ska arbetsgivaren stötta lärare i att begränsa arbetet och freda fritiden?

Observerade resultat Introduktionsprogram: Yrkespaketen och etablering

Yrkespaketen och etableringen
Undersökningen har inte kunnat göras som tänkt, dels beroende på pandemin, dels på
grund av organisation där ansvarig rektor inte har personalansvar för samtliga varianter av
yrkesintroduktion. Omtag görs läsåret 2020-21 och berörda rektor får i uppdrag att planera
uppföljningen tillsammans. Uppföljningen måste prioriteras eftersom Luleå gymnasieskola
annars inte kan uttala sig om utbildningen når förväntad effekt eller inte.
3.3.2

Corona COVID-19

Andelen elever i avgångskullen som tar examen ligger stabilt. Från föregående års 94,4
procent till 95 procent i år. Resultatet är en lokal prognos och kan komma att justeras när
Skolverket redovisar nationell statistik i december.
Ingen avvikande ökning av underkända betyg
Vi ser ingen alarmerande ökning av F-betyg i åk 1 och åk 2. I år var 4,3 procent av alla satta
betyg ett F-betyg, förra året 4,0 procent och 2018, 3,6 procent. Nedan en graf över
betygsfördelning de tre senaste vårterminerna. I bilden ses elevernas samtliga betyg i alla de
betygssatta kurserna under vårterminen. Siffrorna gäller för gymnasieskolans samtliga
nationella program och det kan förstås finnas variationer på programnivå som inte framgår
här.
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Flickor presterar (som vanligt) bättre än pojkar
Viss skillnad kan ses mellan könen. 5,0 procent av betygen som vt 2020 gavs till pojkar var F.
Motsvarande för flickor var 3,8 procent. Detta är dock en bild som vi känner igen – flickor
presterar bättre i skolan. Det är inte heller någon skillnad jämfört med tidigare år,
differensen mellan F-betyg bland pojkar och flickor är densamma.
Fler kurser förlängs – kan tyda på ”Corona-effekt”
Rektorer möjlighet att förlänga elevers kurser, dvs enskilda elever kan jobba vidare efter
sommarlovet istället för att bli betygsatta under vårterminen. Här ses en ökning. Antalet
enskilda förlängningar av kurser 2019-20 var 64 stycken. Inför läsåret 2020-21 var
förlängningarna 116 stycken, det vill säga en ökning med 81 procent. Det är ändå inte helt
säkert att det är en ”Corona-effekt” som ses, dvs. att det är pandemin och fjärrundervisning i
sig som leder till att elever behöver mer tid för att slutföra kurser, men det är ett ganska
rimligt antagande.
Rektorer ser ingen alarmerande utbildningsskuld
I början på oktober 2020 fick samtliga rektorer bedöma om det fanns någon
"utbildningsskuld" efter pandemin. Rektorerna fick frågor om antalet F-betyg, läget kring
förlängda kurser, eventuellt ökat behov av extra anpassningar eller särskilt stöd samt om det
funnits moment som inte kunnat genomföras enligt plan under vårterminen. Majoriteten av
rektorer bedömer läget som stabilt. Här några axplock ur rektorers kommentarer:
•

Ett begränsat antal elever har behövt ordinarie typ av undervisning i förlängd kurs
under september, men sådant är nu avklarat.
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•

Vissa praktiska moment som missades under våren har kunnat genomföras under
hösten tack vare våra kompetenta lärare och gott samarbete med APL-företagen.

•

Elever med anpassningar och särskilt stöd fångades upp väl under Skola hemma.

Den samlade bilden är att Skola hemma infördes så pass sent på terminen att många kritiska
moment, inte minst i praktiska ämnen, redan var avklarade. Om skolan stänger tidigare på
ett läsår blir läget ett helt annat.
Skola hemma svårast för språkintroduktionselever
Det rektorer lyfter fram som problematiskt är elevers psykiska ohälsa. En rektor skriver:
"Elevers ångest och oro kommer vi ha fortsatta svårigheter att hantera."
I de fall en skolstängning blir aktuell igen har samtliga rektorer och Elevhälsoteam en
förhöjd beredskap att följa denna elevgrupp.
En annan sårbar grupp under pandemin var elever vid språkintroduktion. Där är varje dag
som förloras i undervisningen märkbar främst för de elever som inte får språkträning genom
interaktion på svenska (läsa, lyssna, tala), dvs främst de ensamkommande. Dessa elever
behöver i större utsträckning än andra nära lärarstöd. Om skolstängning blir aktuell kommer
gruppen IM-elever vara bland de som skolan håller kvar så länge det är möjligt.
Skolinspektionens undersökning påverkar handlingsplan
Fyra enheter vid Luleå gymnasieskola har under september 2020 blivit inspekterade av
Skolinspektionen. Rektor och elever har intervjuats för att ge en bild av hur skolan hanterar
utmaningar som har uppstått efter vårens distansarbete. Skolinspektionen frågade om:
planer på att ta igen APL eller delar av kurser som inte kunnat genomföras, hur elever får
stöd och stimulans för att komma ifatt samt skolornas information och åtgärder för att
minska smittspridning. Två av enheterna fick mindre påpekanden.
På en av enheterna rekommenderade Skolinspektionen att rektor skulle involvera eleverna i
uppföljningsarbetet. På den andra enheten rekommenderade Skolinspektionen att enheten
skulle kartlägga och analysera elevers socioemotionella behov, som grund för
hälsofrämjande insatser. Samma enhet fick också rekommendationen att lärarna och
personalen i större utsträckning skulle prata med och informera eleverna om pandemin för
större efterlevnad av de åtgärder skolan sätter in för att hindra smittspridningen.
Sammantaget är bedömningen att Luleå gymnasieskola klarat den kris som pandemin
innebar på ett godtagbart sätt.
En beredskapsgrupp bestående av gymnasiechef, verksamhetsutvecklare med ansvar för
schemaläggning, utvecklingsledare samt en rektorsrepresentant per kvarter följer utveckling
vad gäller smittoläget. Gymnasieskolan har tagit fram en handlingsplan som baseras på
erfarenheter från våren och det som kom fram vid Skolinspektionens granskning.
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4 Analys
4.1 Analys av elevhälsoarbetet
4.1.1

Elevhälsoarbete gymnasieskolan

Att elevhälsan arbete varierar mellan skolans olika enheter blir tydligt när en gemensam bild
ska tecknas. Detta är naturligt eftersom elevhälsans arbete styrs av de behov man ser utifrån
exempelvis elevhälsosamtal, individuella samtal med elever, elevers kunskaps- och sociala
utveckling och ET-möten.
Hög kompetens och systematik
Bland gemensamma drag ses att kompetensnivån bedöms som god. Skolsköterska, kurator
och specialpedagog finns knutna till alla program. Arbetsterapeut och skolpsykolog finns
som central resurs. Viss oro finns för hur kompetensutveckling ska ges då skolans ekonomi
blir stramare.
Generellt är också att elevhälsoteamen på enheterna samarbetar bra med lärare. Det är känt
hur teamet jobbar och i vilka ärenden lärare kan få hjälp. Flera enheter exemplifierar hur
Elevhälsan bygger relation med elever exempelvis genom att agera faddrar för vissa klasser,
besöka verkstäder, delta vid skolstartens "trivsel-dagar" etcetera.
Det finns även en systematik i elevhälsans insatser under året, vad som ska göras när
exempelvis: mottagande av överlämningar från grundskolan, stöd vid tidiga
kunskapsdiagnoser, genomgång av specialpedagogiska hjälpmedel och verktyg,
elevhälsosamtal, analys av likabehandlingsenkät osv.
Klasstid som forum för främjande och förebyggande arbete används. Konceptet kan sedan
nytt beslut i ledningsgruppen inför läsåret 2019-20 anpassas efter olika program och
innehållet har därför varierat utifrån elevernas behov. Något program har fokuserat på
stresshantering, ett annat på studieteknik osv.
Pandemins påverkan på Elevhälsan
På ett av kvarten infördes inför vårterminen nya ET-rutiner som skulle frigöra mer tid för
arbete med elevgrupper och mentor. Tyvärr stoppade Corona-utbrotten detta test av nytt
arbetssätt. Planen är att återuppta detta under hösten.
Ett annat exempel på pandemins påverkan är minskad bemanning då skolsköterska lämnade
sin tjänst på skola för att avlasta i vården. Från en enhet rapporteras också om
Elevhälsopersonal som bemannat studiomiljöer (förstärkt) för att volymanpassa enligt
riktlinjer från kommun och folkhälsomyndigheten rekommendationer.
Utvecklingsprojekt fick litet genomslag - enligt Elevhälsan
För att ytterligare närma sig ett mer förebyggande och främjande arbete har ett
utvecklingsarbete i samverkan med SPSM (Specialpedagogiska myndigheten) genomförts
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under läsåret 2019-20. Arbetet syftade till att synliggöra skolans elevhälsoarbete och utveckla
skolans stödstrukturer. Arbetet mynnade ut i en kanal i Luleå gymnasieskolas personal-team
"ledstänger" där goda erfarenheter (metodtips) paketerades inom områdena:
•

Den goda skolstarten

•

Former och förberedelser för ET-möten

•

Lektionsstrukturer som fungerar för alla elever

•

Observationer och handledning i klassrum

•

Vägledning i vid bemärkelse

Metoderna verkar, enligt Elevhälsans bedömning, inte ha fått genomslag på samtliga kvarter
och det är oklart om personal (utöver de som deltog) fått information om ledstängerna.
Omtag i frågan är på sin plats på de kvarter där Elevhälsan signalerar detta.
Från ett kvarter beskrivs emellertid hur metoderna provats och reviderats utifrån vad som
passar verksamheten.
Ledningsorganisationen utmanar fortfarande
Den senaste ledningsorganisationen (2016) där elevhälsans personal separerades från rektor
och organisatoriskt hör till biträdande rektor uppges fortfarande vara en försvårande faktor
vid flera enheter. Samtidigt finns exempel på enheter där bedömningen är att samverkan
flyter på bra och elevhälsan upplever delaktighet i skolutvecklingen. Den enkla lösningen
vore att lära av varandra enligt "best practice"-praktik.
Erfarenheter dragna i ledningsgrupp pekar dock på att det bästa är att varje lokal
ledningsgrupp (kvartersvis) får finna sin bästa form för samledarskap.
Gymnasiesärskolans elevhälsa
Gymnasiesärskolan har tillgång till skolsköterska, kurator och central skolpsykolog samt
arbetsterapeut. Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt för att fånga upp elever och för att
planera främjande och förebyggande arbete. Skolpsykologen träffar arbetslag för
handledning vid behov.
Enkätsvar visar att när det handlar om normer och värden har elever på de nationella
programmen en större kännedom om hur vi ska vara mot och med varandra. Skillnaden
mellan enkätsvaren på våra olika program kan förklaras av elevernas olika förmågor att
förstå abstrakta begrepp. Eleverna upplever vidare i skolenkäten att de blir respekterade av
varandra, även av elever som går i annan skolform och av vuxna på skolan.
Gymnasiesärskolan har sammantaget en bra måluppfyllelse när det gäller
likabehandlingsarbetet. Samtal sker ständigt med enskilda elever eller i grupp. Om en
situation uppstår tar personalen omedelbart hand om frågan. En stående punkt på elevrådet
är hur vi förhåller oss enskilt mot varandra och i grupp elever och vuxna.
Gymnasiesärskolan upplever att eleverna har blivit än bättre på att acceptera och respektera
varandras olikheter. Eleverna vågar och ges möjlighet att fråga om de har funderingar om
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hur andra är mot varandra eller om deras klasskamrat kanske inte är på ett sätt som de
förväntar sig. Eleverna har blivit bättre på att uttrycka vad de vill och inte vill.
Idrott och hälsa är för många ungdomar på gymnasiesärskolan ett svårt kapitel, de vill av
olika anledningar inte delta. Vi vet dessvärre att elever med utvecklingsstörning är den
målgrupp som har sämst hälsa i samhället. Skolan har här en viktig roll. Alla elever har
idrottslektioner som utgår från elevernas olika behov. Eleverna besöker också simhallen där
vi uppfyller behov av både motion och träning i egenhygien. Gymnasiesärskolan har också
erbjudit elever träning på gym i hälsans hus och centralt i Luleå även efter skolans slut, med
syfte att eleverna ska komma igång med sin träning.

4.2 Analys av studie- och yrkesvägledningen
Gymnasieskolan
Den sammantagna bilden av studie- och yrkesvägledning vid Luleå gymnasieskola är att
den fungerar bra, men har utvecklingspotential. Främsta styrka är en välutbildad kår av
vägledare. Utvecklingsbehovet finns fortfarande inom studie- och yrkesvägledning i vid
bemärkelse, även om mycket stor utveckling skett under läsåret 2019-20.
När det gäller den snäva vägledningen varierar dess former mellan programmen.
Gemensamt är att den utvärderas och utvecklas utifrån djupintervjuer med elever samt
löpande under ET-tiden där specifika elevers behov av studie- och yrkesvägledning
diskuteras.
Satsning på vägledning i vid bemärkelse har gett resultat
Majoriteten av de nationella programmen beskriver att personal (lärare, rektor och SYV) i
olika utsträckning börjat använda stödmaterialet för studie- och yrkesvägledning i vid
bemärkelse som togs fram under projektet "ledstänger". Materialet syftar till att "gräva där
man står" och bygga vidare på vägledning som redan idag ges i den vanliga undervisningen.
En föreläsning med Charlotta Granath, författare till boken Studie- och yrkesvägledning, hela
skolans ansvar, inspirerade ytterligare.
Noterbart här är att Elevhälsan inte ansåg att ledstängerna fått genomslag. Detta diskuteras
vidare i avsnitt 4.3 (analys av gymnasieskolans arbete).
Programmen har därefter kommit olika långt i utvecklingsarbetet. En del har tagit fram
årshjul för aktiviteter och vill ta nästa steg och systematisera uppföljning. Andra har börjat
prova aktiviteter, men inte dokumenterat dessa. Ytterligare några program planerade för
aktiviteter som inte kunde genomföras på grund av pandemin.
Under läsåret har gymnasieskolans och grundskolans rektorer fokuserat på gemensam
skolutveckling (Röda tråden), där ett spår var vägledning. Resultatet av det arbetet är bilagor
till huvudmannens plan. Bilagorna ska stötta planering och uppföljning av vägledning i vid
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bemärkelse. Lanseringen av bilagorna synkar väl med den fas som gymnasieskolan befinner
sig i.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan ska enligt läroplan samverka med grundsärskola, arbetsliv och
socialförvaltningen, daglig sysselsättning, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, samt
med arbetslivet i övrigt. Luleå gymnasiesärskola lyckas sammantaget mycket väl med detta.
I år 9, grundsärskolan, har elever och vårdnadshavare haft flera tillfällen för information och
vägledning inför valet till gymnasiesärskolan. Dessutom har gymnasiesärskolan hållit Öppet
hus och låtit grundskoleeleverna göra programpraktik som sedan utvärderats inför placering
av eleven.
I skolenkäten framkommer det att eleverna som har gått i gymnasiesärskolan har stor
kännedom om studie- och yrkesvägledaren. De får stort stöd och kunskaper för att planera
sin framtid i fortsatta studier eller arbetslivet.
Eleverna som går Nationellt program ska ha 22 veckors APL kopplat till deras kurser, vilket
Luleå gymnasiesärskola lyckas leverera. Detta tack vare god samverkan med företagare från
olika branscher samt kommunens skolkök och Arbetsmarknadsförvaltningen där APLplatser också finns. Många av eleverna har behov av stöd/handledare under APL, vilket
kunnat ordnas. Individuella programmet har ingen styrd praktik. Det är rektor som fattar
beslut om praktik för den enskilda eleven. Eleverna gör i så fall praktik i slutet av den
fyraåriga studietiden och då inom socialförvaltningens dagliga sysselsättningar.
När det gäller samverkan med arbetsförmedlingen har studie och yrkesvägledaren, förutom
redan nämnda samverkan kring APL , haft ett samarbete med myndighetens
programutvecklare utifrån ett material kopplat till arbetsliv.
För att informera elever i år 3 och 4 samt vårdnadshavare om vad som väntar efter studenten
har skolan ordnat workshops med försäkringskassan, LSS, arbetsförmedlingen och särskild
vuxenutbildning. Dessutom bjuder studie och yrkesvägledare in elever och vårdnadshavare,
försäkringskassan LSS, arbetskonsulter från kommunen och arbetsförmedlingen till
planeringskonferens. Detta för att underlätta övergången för eleven från skola till arbetsliv. I
slutet av studietiden bjuder rektor in till avslutningskonferens där alla aktörer deltar.

4.3 Analys av resultaten och gymnasieskolans arbete
Läsåret 2019-20 överskuggades helt av pandemin, även om den slog till först under
vårterminen. Dess påverkan på skolan har beskrivits i flera delar av denna rapport, Det vi
sammantaget kan konstatera är att gymnasieskolan klarade omställningen till Skola
hemma (fjärrundervisning) på ett mycket bra sätt.
Vi ser ingen direkt (negativ) påverkan på studieresultaten och rektorer bedömer att ingen
allvarlig "utbildningsskuld" föreligger. Samtidigt slet krisen på alla: elever, lärare, annan
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personal och skolledare. Därför får vi hoppas att läsåret 2020-21 innebär "skola i skolan"
läsåret ut. Om skolan skulle stänga har vi emellertid god beredskap.
Sedvanliga jämförelser av studieresultat har gjorts i den här rapporten. Trenden är positiv
sett över de senaste läsåren.
•

Genomsnittligt betygspoäng är högre än för riket och ligger stabilt.

•

Genomströmningen ökar lokalt och prognos tyder på att Luleå gymnasieskolas
resultat ligger över rikets värde när officiell statistik kommer. Rektorer gör relevanta
prognoser för kommande avgångskuller och tycks medvetna om försvårande
faktorer och hur de ska bemötas.

Tyvärr tappar Luleå i Koladas modellberäknade värde för genomströmning där hänsyn tas
till socioekonomiska faktorer. Luleå gymnasieskola borde ha en betydligt bättre
genomströmning.
För att förstå det vikande modellberäknande värdet, samtidigt som genomströmningen ökar,
ska gymnasiechef att ha fördjupade resultatdialoger med rektorer i ledningsgrupp.
Tänkbar inramning är frågeställningar kring skolans kompensatoriska uppdrag.
Lärstudiorna under lupp även fortsättningsvis
En nyckelaspekt i skolans kompensatoriska uppdrag är att stötta alla elever att nå så långt de
kan utifrån sina förutsättningar. En viktig insats här är gymnasieskolans lärstudior.
Lärstudiorna har genomlysts under läsåret 2019-20, men tyvärr kunde alla delar av planerad
uppföljning inte genomföras på grund av pandemin (se avsnitt observerade resultat).
Givetvis kommer uppföljningen att avslutas, under förutsättning att skolan får vara fortsatt
öppen läsåret ut.
Även om uppföljningen alltså inte är klar ser vi att pojkar nyttjar studion i mindre
utsträckning än flickor. Dessutom har flera program med låg genomströmning lägre andel
besök i studion än andra. Rutiner kring anvisningar (vem skriver, vem följer upp), varierar
också och det tycks finnas viss osäkerhet bland lärare. Detta kommer att diskuterades vidare
i kvarterens rektorsgrupper tillsammans med studions personal.
Fördjupningsarbete flickor och pojkar fortsätter
I och med uppföljningen av besöksstatistiken i Lärstudion får vi återigen indikationer på
skolans utmaningar vad gäller jämställdhet. Ett av föregående års utvecklingsområden var
att skolans ledningsgrupp skulle fördjupa sig i forskning om flickors och pojkars resultat.
Arbetet inleddes och samtliga rektorer läste och diskuterade SKR:s
forskningssammanställning i frågan. Ytterligare bokseminarier var planerade men avbröts
på grund av pandemin. Arbetet fortsätter även under detta läsår.
Stor utveckling på Introduktionsprogrammen
I föregående års sammanfattande analys konstaterades att Introduktionsprogrammen är en
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utmaning, särskilt vad gäller att kunna mäta och förstå utveckling. Så är fortfarande fallet,
men stora steg har tagits vad gäller lokal uppföljning av de olika IM-varianternas mål. Vi ser
också att studieflödet ökar. Under vårterminen inledde gymnasieskolan en kvalitets- och
kostnadsjämförelse (benchmarking) med tre andra kommuner i gruppen "större städer".
Denna benchmarking avslutas i november men redan nu ses behov av att undersöka:
•

möjligheten att öronmärka enstaka platser på varje nationellt program för
programinriktat val

•

tidigare vägledning för elever på grundskolan som har långt kvar till behörighet

•

fördjupad och formaliserad samverkan med vuxenutbildning och
arbetsmarknadsförvaltningen, det senare kring KAA

•

ytterligare erfarenhetsutbyten med jämförelsekommunerna, men på rektorsnivå

IM utvecklar samverkan med statsbidragsmedel
Gymnasieskolan kommer framöver att satsa på ökat erfarenhetsutbyte mellan IMvarianterna under parollen: Insyn, samsyn och "framsyn". Eftersom elevantalet över tid
varierar mellan de olika enheter måste organisationen som helhet vara flexibel, även om
varianterna har olika rektorer. Insyn ska bygga kunskap om de olika varianternas respektive
målsättningar och pågående skolutvecklingsprojekt, samsyn handlar om att förankra en
gemensam målbild för alla IM-varianter och "framsyn" handlar om gemensamma
utvecklingsprojekt.
Under vinjetten "framsyn" har gymnasieskolan, med statsbidragsmedel, anställt en
projektledare som ska undersöka och ta fram förbättringsförslag på samverkan mellan IMvarianterna, men också mellan professioner inom IM. Projektledaren utbildar också IMpersonalen i motiverande samtal. Projektledaren har forskarbakgrund. Uppdraget slutförs
december 2020, men det är troligen önskvärt med en fortsättning vad gäller implementering
av förbättringsförslag som läggs fram. Av erfarenhet vet vi att implementeringsfasen är
särskilt sårbar.
Arbetet med ledstänger fick ojämnt utfall
Ytterligare insatser som kan kopplas till att det kompensatoriska uppdraget stärks och på så
vis driver studieresultaten uppåt är utvecklingsarbetet med ledstänger, vilket inleddes med
stöd av SPSM. Resultatet blev metoder för: effektivare ET-möten, elevhälsans observationer i
klassrummet, en god skolstart, gott mentorskap, lektionsstruktur som passar alla elever.
Dock noteras här ett ojämnt utfall. Generellt tror Elevhälsans personal (undantaget Lärkan)
att övrig personal inte inte fått kännedom om arbetet. Här är läge för omtag.
Här får vi ytterligare bevis på hur känslig implementering är och det finns fog för
gymnasieskolan att fråga sig hur väl rustade verksamheten är vad gäller förändringsarbete.
Noterbart är skillnaden vad gäller ledstängerna som rör vägledning, där alla program (!)
beskriver att arbetet att stärka vägledning i vid bemärkelse har påbörjats.
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Vägledning i vid bemärkelse hamnade högt på dagordningen
Här har gymnasieskolan viktiga lärdomar att dra. Vad var det som gjorde att vägledning fick
ett större genomslag än övriga ledstänger? Den enklaste analysen är att vägledning var på
"tapeten" på flera håll. Samtidigt som arbetet med ledstänger bedrevs jobbade rektorerna
tillsammans med grundskolans dito i "Röda tråden". Där tog en arbetsgrupp fram stödjande
bilagor till huvudmannens plan för studie- och yrkesvägledning med just fokus på
vägledning i vid bemärkelse. Dessutom satsade gymnasieskolan på en
inspirationsföreläsning med Charlotta Granath, författare till en bok i ämnet.
De lärdomar som gymnasieskolan kan dra av detta är att se över vilka planerade
utvecklingsprocesser som är igång samtidigt och i större utsträckning samordna dessa. Vi
bör också uppmuntra det intresse som väckts för vägledning i vid bemärkelse. Insatser är
troligen motivationshöjande, eftersom elever ser en mening med sina studier. Det kan bidra
till ökad genomströmning.
Röda tråden samverkan fortsätter
Under ovan nämnda utbyte med grundskolans rektorer var perspektivet ledarens, rektor som
möjliggörare, inte hur annan personal ska arbeta. Förutom fokus på vägledning ledde arbetet
till en översyn av överlämningsrutiner och ett lärande-seminiarum där rektorer berättade om
skolutvecklingsprojekt. Dessutom har rektorerna gjort studiebesök i varandras
verksamheter. I utvärdering understryker rektorerna i bägge stadier att det bästa med
utbytet var just att lära känna varandra och att man hittat fler kollegor att kunna bolla frågor
med. Fortsatt arbete i samma anda känns angeläget utifrån tanken om att en god
genomströmning börjar redan i tidigare skolformer. Just nu utmanas verksamheterna
visserligen av pandemin, men när situationen lugnat ner sig kommer samverkan att
fortsätta. Idéer på fortsatta teman är jämställdhet i utbildningen (flickor och pojkars
studieresultat) samt gemensam kompetensutveckling.
Kompetensutvecklingsstrategi växer fram
Det sistnämnda ovan - kompetensutveckling - var också ett prioriterat område för
gymnasieskolan under läsåret 2019-20.
Forskning (Timperley "Det professionella lärandet") visar att kompetensutveckling får störst
effekt om den sker i lag och utifrån det man identifierat att elever behöver i sin
kunskapsutveckling. I tider när kommunens ekonomi blir tuffare är det en klok idé att
försöka samordna insatser gemensamt för hela gymnasieskolan, eller kanske till och med
tillsammans med grundskolan. Det ska inte handla om att minska rektors frihet, utan om att
kunna erbjuda ett större utbud för fler lärare/annan personal. Vi har inte resurser att som
tidigare skicka enstaka lärare på konferenser årligen. Det är troligen kostnadseffektivare att
ordna utbildning på plats i Luleå och kunna erbjuda den till fler.
Gymnasieskolan har kartlagt kollektivens behov av kompetensutveckling genom en enkät
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som besvarades av ämnesnätverken ledda av förstelärare. Vi har också skapat en gemensam
bild av individernas behov genom att samla in önskemål från medarbetarsamtal.
Sammanfattningsvis ser vi:
•

det personal helst önskar är utbildning utifrån det egna uppdraget, ex.
undervisningsämne eller profession

•

mer tid för ämneslag. Detta kunde lösas direkt genom inrättandet av "ämneslagens
dag" - en årlig k-dag som planeras av förstelärare och dennes kollegor inom ämnet.

•

teman som återkommer i medarbetarsamtal och ämneslagens enkäter: ledarskap, att
motivera elever, läsning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och
studieteknik.

Önskad fortbildning levereras redan i januari
Visionen är inte att erbjuda "allt till alla" utan snarare "till var och en efter behov", ett slags
smörgåsbord att välja mellan. Samverkanspartnern LTU har tagit del av sammanställningen
och är positiva till att diskutera möjligheten att bygga lärande moduler utifrån det
lärare/annan personal önskar.
Vad gäller önskemål om kompetensutveckling inom motivation av elever kommer vi att
kunna erbjuda vår personal det redan efter årsskiftet. Projektledaren som anställts för
utveckling av IM (se ovan) har tagit fram en webb-utbildning, introduktion till motiverande
samtal.
Strategi fastställs i facklig samverkan
Ett förslag till strategi har lagts fram i ledningsgruppen och är under ht ute på remiss i
fackliga samverkansgrupper. Arbetet fortsätter även under detta läsår. Vi hoppas att en
långsiktig och attraktiv kompetensutvecklingsstrategi gör gymnasieskolan till en attraktiv
arbetsgivare samtidigt som det stärker all personal i det arbete som på sikt leder till ökad
genomströmning.

4.4 Analys av resultaten och gymnasiesärskolans arbete
Resultaten som redovisats i rapportens olika avsnitt pekar på att måluppfyllelsen för
Gymnasiesärskolan generellt sett är mycket hög. Utvecklingen i programmens verksamhet,
jämfört med tidigare år, har varit hög. Det totala betygsresultatet är gott och har ökat sedan
tidigare år.
Effekten av ett långt utvecklingsarbete med arbetsförmedlingen har gett resultat att de elever
som gjort APL har fått erbjudande om att vara kvar på dessa arbetsplatser efter avslutad
utbildning.
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Elevers inflytande godtagbart med utrymme för förbättringar
Eleverna i Gymnasiesärskolan har godtagbart inflytande över utbildningen utifrån sina
förmågor. Det bör utvecklas, särskilt när det gäller innehåll och arbetsformer i kurserna. Det
kan ske genom att eleverna får större möjligheter att delta i lärares pedagogiska planeringar
vid sidan av en fortsatt utveckling av klassråd och elevråd. Eleverna i Gymnasiesärskolan får
på ett bra sätt fortlöpande information om utvecklingsbehov i studierna och på vilka
grunder betygssättning sker. Personalens medvetenheten om betydelsen av formativ
bedömning har utvecklats och tillämpas allt mer.
Likabehandlingsarbete med demokratiska förtecken
Utbildningen i Gymnasiesärskolan utformas i enlighet med grundläggande demokratiska
värderingar. Diskriminering och kränkningar är sällsynta men, arbetet att förhindra till
exempel kränkande språk pågår ständigt.
I vårt likabehandlingsarbete arbetar gymnasiesärskolan aktivt med förhållningsätt elever
emellan och elev/ vuxna. Personalen i verksamheten måste ha en grundinställning att allt är
möjligt. Elevernas kompetens ska tas till vara. Under elevernas gymnasietid arbetar vi för att
de ska få personliga erfarenheter av samhället och dess utbud. Det handlar om samhällets
miljöer men också om kultur och konsumtion. I detta byggs demokratiska värden. I
skolmiljön upplever eleverna trygghet och studiero, liksom när de vistas utanför skolan i
olika aktiviteter.
Utåtriktade program
Organisationen inom nationella programmen har en flexibel struktur från år till år utifrån
elevernas olika behov och elevantal. Hotell, restaurang och bageriprogrammet undervisas i
Kungsfågelns kvarter där gymnasiesärskolan delar lokaler med övriga restaurang- och
bageriutbildningar i gymnasiebyn. Fastighet, anläggning och byggnationsprogrammet
använder sig av olika lärandemiljöer inom kommunen.
Individuella programmets organisation har en tydligare struktur detta läsår. Alla elever får
delta i ett större sammanhang. De har utökade kontakter med fler kamrater och tränar sig att
vara i olika lärmiljöer, utifrån sina förmågor och förutsättningar. Genom den nya strukturen
ökar samverkan och kollegialt lärande.
Språklig utveckling hos elever som inte talar
Alla elever har inte ett talat språk, utan kommunikationen sker på många olika sätt. Att
utifrån sin förmåga utveckla kommunikationen är en demokratisk rättighet för alla. Utan
kommunikation kan eleven heller inte vara med och påverka sitt lärande. Därför är en av
gymnasiesärskolans viktigaste uppdrag att stötta elever utan expressivt språk i sin
utveckling. Att använda sig av olika kommunikationssätt förutsätter att vi har personal som
är kunniga och intresserade av att lära mer och ger sig tid att använda sig av alternativa
kommunikationssätt.
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Eleverna har fått större förståelse och medvetenhet om att de kan påverka och bestämma
över sina situationer och läsårets innehållsmässiga förlopp. Under deras studietid på fyra år
ser vi en utveckling i deras förmågor att prata om sina funderingar. Några elever uttrycker
positiva upplevelser och vad de vill ha mer av i skolan. Andra elever utvecklar fler nyanser i
att kunna uttrycka sin vilja i lärandet.
Nätverkande viktig del av verksamheten
Det finns två förstelärare inom Gymnasiesärskolan. De ingår i Gymnasiebyns
förstelärargrupp och IT-råd. I dessa forum planeras gemensamma fortbildningar för
personal i Gymnasiebyn. Rektor träffar sina förstelärare kontinuerligt och planerar för
fortsatt utveckling inom verksamheten. Rektor deltar i länsnätverk Norr vid Umeå
universitet och är samordnare för Norrbottens länsnätverk. Länsnätverken är kopplat till
specialpedagogisk forskning från tre olika universitet Umeå, Mo i Rana i Norge och Vasa i
Finland.
Gymnasiesärskolan samverkar även med grundskolan, grundsärskola, arbetsliv och daglig
sysselsättning samt med arbetslivet i övrigt. Studie- och yrkesvägledningen fungerar väldigt
bra.
Digitaliseringsfortbildning påverkar undervisningen
Digitaliseringen har varit en stor satsning i programlagen under läsåret. Förstelärarna har
handlett skolverkets digitala moduler till arbetslagen. Effekten har blivit att lärarna känner
sig tryggare i sin yrkesprofession och att använda dator i undervisningen. De verktyg som
lärare väljer ska ska passa vår elevgrupp.
Pandemi och rektor på annat uppdrag
Verksamheten har pågått som vanligt under pandemin perioden i våras. De elever som
tillhör riskgruppen har i större utsträckning varit hemma.
Rektor i Gymnasiesärskolan hade under större delen av läsåret ett annat uppdrag i Barn och
utbildningsförvaltningen. Det yttersta ansvaret kvarstod hos rektorn, men fick stöd av
biträdande rektor.
Rektor och biträdande rektor i Gymnasiesärskolan ansvarar på ett godtagbart sätt för skolans
resultat och att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningarna i förhållande till de
nationella målen.

5 Prioriterade utvecklingsområden
Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

Utvecklingsområ
de:

Fortsatt fokus på
genomströmning

Insyn, samsyn och framsyn på
IM

Långsiktig kompetensutvecklingsplan

Varför är

En avslutad

Även om stora framsteg görs på

Skolinspektionens enkät visar
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

utvecklingsområd
et prioriterat?
Motivera utifrån
resultat och
analys.

gymnasieutbildning minskar
risken för att hamna i
utanförskap och ökar
etableringen på
arbetsmarknaden. Luleå
gymnasieskolas
genomströmning är
sammantaget högre än den för
riket, men enligt statistiska
modeller borde den vara ännu
bättre.

Introduktionsprogrammen är
Luleås resultat sämre än
jämförbara kommuner. Vi ser
behov av samordning för att
nyttja synergieffekter mellan de
olika IM-varianterna.

att lärare inte anser att
konferenser bidrar till
undervisningen. Vi har kartlagt
personalens behov och ser att
mer fokus på ämnes-och
professionsutveckling önskas.
Utöver det ses samstämmighet
för flera tematiska områden, ex
motivation hos elever och
ledarskap.

Inom vilket/vilka
styrande
dokument finns
utvecklingsbehov
en?

Läroplan Kap 2, avsnitten
"Kunskaper"

Läroplan Kap 2, avsnitten
"Kunskaper"

Skollag 2 kap 34 §

Vilka konkreta
effekter förväntas?
På kort och lång
sikt?

På lång sikt en stabilt ökande
genomströmning.

På kort sikt: Upplevd förbättrad
samverkan på IM.

På kort sikt: Personals nöjdhet
vad gäller kompetenshöjande
insatser ökar. På lång sikt:
förbättrade studieresultat för
elever och en förstärkt
uppfattning om Luleå
gymnasieskola som en attraktiv
arbetsgivare.

Vilka
förutsättningar
finns för att
genomföra
insatserna? Vem?
Vad? Hur?

Förutsättningarna är goda
eftersom utvecklingsområdet är
accepterat av såväl skolledning
och lärare som övrig personal.

Rektorer och personal på IM är
positivt inställda. Kontakter
finns med andra kommuner =
erfarenhetsutbyten möjliga.
Statsbidragsmedel möjliggör
särskild utvecklare
(projektledare).

Förutsättningarna bedöms som
goda då ledningsgruppen är
enade i frågan och kontakter
finns med LTU.

Vilka insatser ska
genomföras? På
kort och lång sikt?

1. Fördjupad analys av
sjunkande modellberäknat
värde samtidigt som
genomströmning ökar.
2. Fortsatt satsning på
vägledning i vid bemärkelse för
att öka elevers motivation.
3. Utvecklingsarbete lärstudior på vilket sätt kan studiorna
ytterligare bidra?
4. Fortsatt samverkan med
högstadiets rektorer.
5. Omtag kring ledstängerna. implementering.

Introduktionsdag för all
personal och rektorer.

En strategi kommer att beslutas
under ht 2020, i ledningsgrupp
efter facklig samverkan.
Därefter sätts en långsiktig
plan. Viktiga aktörer är
förstelärare, utvecklingsledare
och LTU.

Uppföljningen för punkt 1 , 3
och punkt 4 samt 5 blir på
processnivå: Har ett
utvecklingsarbete skett?
Bedömning görs av rektorer och
för punkt 3 även av
studiopersonal.

Uppföljningen görs i delår, samt
kvalitetsrapport.

Hur ska
uppföljning och
utvärdering av
insatserna ske?
Vem? Vad? Hur?

På lång sikt: Ökat resultat i
Kolada, examen på 4 år (IM)
samt ökade resultat i lokala
kvalitetsmått.

Projekt ökad samverkan mellan
IM och mellan professioner
inom IM.
Förbättringsåtgärder enligt det
projektet kommer fram till.

Kvalitetsmått följs upp, liksom
en bedömning av hur
processerna fortlöpt.

Vi hoppas kunna erbjuda
någon/några moduler ht 2021.

Uppföljningen blir detta läsår
på processnivå: Har ett
utvecklingsarbete skett?
Uppföljningen görs i delår, samt
kvalitetsrapport.

Vägledning i vid bemärkelse
utvärderas via elevenkät och
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

djupintervjuer med elever.
Analys görs av rektorer och
studie- och yrkesvägledare.
Hur kan
utvecklingsarbetet
kopplas till
relevant forskning
och beprövad
erfarenhet?

Gymnasiet står fast vid målet
ökad genomströmning. Detta
med stöd av Fullan, exempelvis
citerad i Jesper Ersgårds "De 5
stora" (2016): "Vi får inte ge upp
eller enkelt hoppa från mål till
mål, utan uthålligt fokusera på
de få utvalda målen tills effekt
uppnåtts".
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Skolforskning är tämligen enig
om att kompetensutveckling i
grupp över tid ger bäst effekt
(bl.a Timperley).
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