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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 andra skolor runtom i Sverige vad gäller kvalitetsarbete
fördjupats på flera plan. Rektorer på Introduktionsprogrammet har deltagit i en utbildning
hos Skolverket: Styrning och ledning av Introduktionsprogrammen. Utvecklingsledare deltar
i SKR:s nätverk för kvalitet och uppföljning och gymnasiechef deltar i SKR:s chefsnätverk.
Årets kvalitetsarbete försvårades dock på ett generellt plan av pandemin. Exempelvis
ställdes nationella prov in vilket innebar bortfall av viktiga data. Skolan gjorde heller ingen
replika av Skolinspektionens enkät (vilket normalt görs det vartannat år du Luleå inte
omfattas av myndighetens uppföljning).

2 Personalresurser
2.1 Personalresurser gymnasieskola
Generellt sett har Luleå gymnasieskola en högre andel behöriga lärare än riket. 2020 var
88,3% av lärarna behöriga, jämfört med rikets 80,1%. Inom jämförelsegruppen större städer
är det bara tre kommuner som har högre behörighet än Luleå (Linköping, Lund, Halmstad).
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 har över tid visat sig framgångsrikt. Gymnasieskolan får lärare med aktuella
yrkeskunskaper, ofta med erfarenhet från APL-handledarskap.
Även inom smala ämnesområden som exempelvis CAD, programmering, ekonomiämnen,
psykologi, filosofi och moderna språk 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
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undervisa, vilket inte alla lärare har i dagsläget. Arbetsgivaren erbjuder lärare
kompetensutveckling via Lärarlyftet för att uppnå rätt behörighet. I dagsläget studerar en
lärare inom gymnasiesärskolan på detta vis upp sin behörighet.
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 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.

•

Strategiska överanställningar görs. Exempelvis; om vikariebehov inom ett
svårrekryterat ämne uppstår, övervägs efter analys av framtida behov att
tillsvidareanställa även om det inte finns en ledig befattning.

Luleå gymnasieskola har en väl fungerande ledningsorganisation med gymnasiechef,
rektorer, biträdande rektorer, verksamhetsutvecklare 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 leder och bistår verksamheten i kvalitets- och
utvecklingsfrågor. Detta möjliggör för rektorerna att fokusera på att leda den
undervisningsnära verksamheten och kärnuppdraget. Personalomsättningen är relativt låg,
vilket syns i den årliga bemanningsplaneringen där rörligheten oftast är liten. Under läsåret
21-22 sker en översyn av ansvarsfördelning inom ledningsgruppen, bland annat med syfte
att utjämna arbetsbelastning för rektorer, skapa en tydligare ledning av
Introduktionsprogrammen och att skapa större tydlighet kring skolledares
gymnasiegemensamma uppdrag.
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. Att hitta kompetenta och behöriga medarbetare till lediga
befattningar går oftast bra. Inför höstterminen 2021 hade gymnasieskolan dock bekymmer
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att rekrytera behörig lärare i tyska.

3 Resultat
3.1 Objektiva resultat
3.1.1

Elever med särskilt stöd gymnasieskola

Antal åtgärdsprogram

Flickor

Pojkar

Totalt

Totalt antal åtgärdsprogram

51

14

65

Reducerat program

1

1

2

50

13

63

Studiehandledning på
modersmål
Övriga insatser

Åtgärdsprogrammen (ÅPG) är totalt sett betydligt färre än föregående läsår (103) och läsåret
innan dess (123). Minskningen av åtgärdsprogram ses uteslutande bland pojkar. Föregående
läsår var antalet ÅPG bland pojkar 49, i år 14. Antalet ÅPG bland flickor är i stort sett
detsamma (48 föregående år, 51 detta läsår). Mönstret känns igen från tidigare läsår och
möjliga förklaringar till att flickor har fler ÅPG (när det på grundskolan är tvärtom) kan
vara:
•

att flickor med svårigheter inom NPF-spektrat får sin diagnos senare än pojkar. I
forskning av Kopp och Gillberg, bland annat refererad i en artikel i Läkartidningen,
framkommer att funktionsnedsättningarna autism och ADD hos flickor misstas för
ångest, depression, inlärningssvårigheter eller familjerelaterade problem. Flickor är
"duktiga" på att maskera sina svårigheter med psykisk ohälsa som konsekvens. De
kan också få hjälp av andra flickor som hjälper/stöttar den drabbade så att
svårigheterna inte upptäcks av vuxna.

•

att pojkar och flickor agerar i skolan utifrån skilda normer/kulturer (beskrivna av
bland andra Zimmerman). För pojkar kan det vara "okej" att misslyckas i skolan,
medan flickor förväntas prestera goda resultat och därtill är mer benägna att be om
hjälp när de får svårigheter i skolan.

Insatser under pandemin ej klassade som ÅPG
Pandemin och fjärrundervisningen har inte påverkat förekomsten av ÅPG, men samtliga
enheter beskriver att vissa elever kallats in till skolan under perioder av fjärrundervisning.
Detta har i de flesta fall setts som en extra anpassning och inte ett särskilt stöd.
Liksom tidigare år noteras få åtgärdsprogram på Introduktionsprogrammen. Detta kan
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förklaras av programmens karaktär som bygger på följsamhet till elevernas behov. Insatser
som på nationella program gäller individer och återfinns i ÅPG är på Introduktionsprogram
skolvardag.
Samhällsvetenskapliga programmet är, även detta år, det nationella program som har flest
åtgärdsprogram (16, föregående år 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. Programmet planerade för två-lärarsystem i
kritiska kurser, vilket inte hann provas i större utsträckning på grund av pandemin.
Varför minskar antalet ÅPG?
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. En rektor beskriver det som att anpassningar numera är ett
accepterat verktyg. "Det anses inte märkvärdigt utan görs naturligt i samarbete med elev och
ev. vårdnadshavare".
En annan möjlig orsak är översynen av interna rutiner för när ÅPG kan vara aktuellt. Detta
var något som skrevs fram i föregående kvalitetsrapport. Gymnasieskolans specialpedagoger
har därefter på rektorernas uppdrag tydliggjort skiljelinjen mellan extra anpassningar och
åtgärdsprogram. Rutinerna finns samlade i ett team som nås av gymnasieskolans personal.
Behov av att dokumentera extra anpassningar i ny lärplattform
I ljuset av rutinöversynen har ett nytt behov identifierats av flertalet rektorer: rimlig
dokumentation av anpassningar och uppföljning av dem. Stora förhoppningar finns på den
nya lärplattformen Unikum och modulen Stödinsatser. Genom den kan alla som undervisar
en viss elev överblicka extra anpassningar som eleven behöver. Modulen ska också ge
rektorer och Elevhälsans personal grund för uppföljning. Införandet av stödinsatser i
Unikum dröjer dock till vårtermin 2021.
3.1.2

Elevers frånvaro i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Totalt Luleå gymnasieskola
Andel elerver med:

Totalt

HT: Ogiltig frånvaro som är större än fem procent

15,9 %

VT: Ogiltig frånvaro som är större än fem procent

19,4%

HT: Giltig frånvaro som är större än 15 procent

8,05 %

VT: Giltig frånvaro som är större än 15 procent

8,15%
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När det gäller den giltiga (anmälda) frånvaron ses en häpnadsväckande minskning för
höstterminen, från att 20 procent av elever hade en sådan frånvaro över 15 procent ht 2019
till 8,05 procent av eleverna ht 2020. Ht 2019 var helt opåverkad av pandemin. För
vårterminerna är andelen elever med giltig frånvaro över 15 procent istället bara något
större (8,15 procent 2021, att jämföra med 6,5 procent vt 2020). Här jämförs två pandemi
(vår)terminer med varandra. Detta tyder på att pandemin och fjärrundervisning minskade
giltig frånvaro. Det är helt enkelt troligt att elever som i normala fall sjukskriver sig och inte
går till skolan kunde delta i fjärrundervisning hemifrån med lindriga symptom.
Andelen elever med ogiltig frånvaro över 5 procent är i det närmaste oförändrad jämfört
med föregående års hösttermin; 15,9 procent, att jämföra med 15,2 procent. Detta alltså trots
att ht 2019 var opåverkad av pandemin, medan pandemin tog ny fart ht 2020. Under
vårterminen ökade andelen elever med ogiltig frånvaro från 16,2 procent vt 2020 till 19,4
procent 2021. Andelen elever med ogiltig frånvaro över 5 procent är dock lägre än 2019 (22
procent), det helt pandemifria året. Kopplingen mellan ogiltig frånvaro och pandemi är
visserligen inte lika stark som för giltig frånvaro, men det tycks som att närvaron ökar under
pandemi.
Frånvaromönster skiljer sig kraftigt åt mellan gymnasieskolans program. Exempelvis hade
76 procent av eleverna vid Introduktionsprogrammet Språkintroduktion under vt 2021 en
ogiltig frånvaro över 5 procent, att jämföra med Idrottsgymnasiet (ekonomi) 4 procent av
eleverna. Generellt är frånvaron störst vid Introduktionsprogrammen, följt av yrkesprogram
och lägre på högskoleförberedande program.
Orsaker till hög frånvaro anges sammantaget vara: dålig skolanknytning, förvärvsarbete och
bristande motivation. Flera program prioriterar i sitt systematiska kvalitetsarbete att följa
upp och främja närvaro. Förbättringar kring uppföljning kan vara att mentorer får stöd av
skolhandläggare med utdrag ur frånvarosystemet och ett internt Early Warning system där
elever med frånvaro över en viss procent särskilt uppmärksammas av skolhandläggarna.
Flera rektorer har också börjat att regelbundet kalla alla mentorer till Elevhälsoteamet,
oavsett om mentor anser sig ha elever som kräver uppföljning eller inte. Att främja närvaro
sätts allmänt i ett större sammanhang där det kan handla om att öka gemenskap i klasser
eller se över klassrumspraktik för att öka delaktighet och motivation hos elever.
3.1.3

Kränkningar
Hösttermin

Vårtermin

Antal

Flickor

Pojkar

Totalt

Flickor

Pojkar

Totalt

Anmälda
kränkningar

14

12

26

3

5

8

Kränkningar
enligt Skollagen

9

9

18

3

2

5
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Hösttermin
Efterkontrollerade
händelser

8

Vårtermin
9

17

3

3

6

Antalet anmälningar om kränkningar i systemet Stella är liksom förra året få, sett till skolans
storlek. Antalet anmälningar är ändå drygt dubbelt så många, 34 för senaste läsåret, jämfört
med 16 under 2019-20. Noterbart är att bara 23 av 34 ärenden är efterkontrollerade, rektor
har därmed inte angett om åtgärder gett effekt eller inte.
Ökningen av antalet anmälningar kan bero på riktad information till rektorer om vikten av
att använda verktyget då det ger huvudmannen kännedom om kränkningsärenden
(skollagskrav). Krav på analys av anmälningar i Stella finns också i gymnasiets mall för
likabehandlingsplan. Tyvärr har arbetet med revidering av likabehandlingsplanerna pausats
på samtliga enheter på grund av pandemin.
Mörkertal kan minska om elever informeras om rättigheter
Trots fler anmälningar är det rimligt att ett mörkertal finns. En rektor menar att det kan
finnas elever som inte vill berätta om kränkningar eftersom de inte tror att det ska bättre,
eller leda till tillräckliga konsekvenser för de som kränker. Det kan också förekomma
kränkningar i skolmiljöer där vuxna inte finns lika frekvent jämfört med i grundskolan, ex
under raster/på håltimmar/i elevutrymmen. Elever på yrkesprogram befinner sig dessutom
på arbetsplatser under sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Det är osäkert hur kränkningar
som sker där kommer till skolans kännedom.
En annan rektor menar att det är möjligt att en del elever inte har kännedom om att
incidenter kan anmälas av eleverna själva till skolans personal. Skolpersonal måste inte ha
varit med när kränkningen skett. Rektorer vill generellt prioritera arbetet med att göra
skolans likabehandlingsarbete (och ansvar) än mer känt bland eleverna. Forum för detta är
exempelvis Klasstid.
Fjärrundervisning kan både leda till och minska kränkningar
Flera rektorer lyfter att det låga antalet kränkningar kan bero på fjärrundervisningen. Färre
sociala kontaktytor leder till färre konflikter. När eleverna sedan återvände till skolan för
närundervisning är en rektors erfarenhet att eleverna var extra måna om varandra. Samtidigt
menar rektorer att fjärrundervisningen kan leda till helt nya konflikter, exempelvis i digitala
ytor "break out rooms", där det är svårt för lärare att ha överblick och där gemensamma
spelregler för beteende saknas.
Rektorer upplever brister i systemet
Under kommande läsår ska verksamhetscontroller intervjua rektorer som använt Stella i stor
respektive mindre utsträckning för att kartlägga upplevda "flaskhalsar". Översynen är
välkommen utifrån problem som rektorer beskriver:
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•

Anmälare (personal) upplever osäkerhet om anmälan nått rektor eftersom anmälare
inte får bekräftelsemail

•

Anmälare har svårt att hitta "sin" rektor i systemet eftersom Stella använder
enhetskod istället för namn på skolledare

•

En rektor fick aldrig notis från Stella om upprättat ärende gjorts trots att personal
gjort anmälan

•

En rektor skriver att annan rektor fått hens ärenden

•

En rektor menar att ett ärende "försvann" ur Stella innan det var färdigrapporterat

•

Kränkningar riktade mot en grupp elever i en klass kan inte anmälas i systemet som
har individfokus.

Samtidigt finns det rektorer som upplever att systemet fungerar. En skriver: "Att det finns
anmälningar i Stella behöver inte i sig vara något negativt utan tvärtom ett tecken på att
rutinerna faktiskt fungerar och att eleverna vill och vågar vara delaktiga i att få en bättre
studiemiljö."
Slutligen står det klart att alla händelser som skulle kunna varas en kränkning inte anmäls i
Stella. En rektor skriver "incidenter har förekommit, men kunnat lösas av lärare utan vidare
insatser". Det är egentligen att föregå den utredning som ska dokumenteras. Det är dock inte
rimligt att tynga skolpersonal med alltför omfattande krav på dokumentation. Under ht
2021 planeras en utbildning för skolans rektorer om juridiken kring kränkningar.
Förhoppningen är att det leder vidare till diskussioner med personal om "gränsfallen"; när
ska händelser utredas och inte.
3.1.4

Aktiva åtgärder mot kränkande behandling

Även om rektorernas aktiva åtgärder är olika ses i deras kvalitetsrapporter nedanstående
återkommande teman.
Den goda skolstarten: Rektorer beskriver olika typer av introduktionsdagar innefattande
kamratskapsövningar.
Vuxennärvaro och goda relationer: Lärare och annan skolpersonal är anträffbara och finns
till för eleverna. Fokus på att elever ska känna tillit till skolpersonalen.
Samverkan med elevhälsa: En klar majoritet lyfter samverkan mellan lärare och Elevhälsans
personal genom Klasstid och aktiviteterna som ryms inom konceptet.
Fokus på klassrumsklimat: Exempelvis pratar mentorer med elever om vikten av att bemöta
alla med respekt och allas rätt att vara den man är. En enhet arbetar med basgrupper för att
elever ska känna sig trygga vad gäller känslan av tillhörighet. Samma enhet har även
lärarnas ledarskap som fokusområde.
Normer och värden i undervisningen: Flera rektorer lyfter fram att diskussioner om normer
och värden är en naturlig del av undervisningen och stoff i flera av programmens kurser.
Andra pekar på särskilda projekt ex Amnesty-skola.
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Det är dock oklart vilka effekter åtgärderna fått. Ingen rektor diskuterar detta i sin
kvalitetsrapport. Flera skriver att åtgärderna ska utvärderas när likabehandlingsplan
revideras inför läsåret 2021-22.
3.1.5

3.1.5.1

Gymnasieskolan

Genomsnittligt betygspoäng

Genomsnittligt betygspoäng gymnasieskola

Luleå gymnasieskola

Genomsnittligt jämförelsetal 2021

Flickor

Pojkar

Totalt

Yrkesprogram

15,3

14,0

14,7

13,3 (Kolada)

Högskoleförberedande program
15,2

13,4
(Skolverket)
2020

15,5

13,7

14,7

13,4

15,2

2019

15,1

14,0

14,5

13,6

14,8

2018

15,0

13,9

14,5

13,5

14,9

Betygsvärdet totalt sett är precis detsamma som föregående år (14,7). Värdet återfinns bland
de 25 procenten högsta resultaten för kommunala skolhuvudmän i SKR:s databas Kolada.
Pojkarnas genomsnittliga betyg är högre än året innan, 14,0 att jämföra med 13,7
föregående år. Värdet är det tangerat högsta under en fyraårsperiod.
Differensen mellan flickors och pojkars betygssnitt minskar vt 2021. Flickornas genomsnitt
var 1,3 poäng högre än pojkarnas. (2020 var differensen 1,8 poäng). Året med tangerat bäst
resultat för pojkarna (2019) var differensen dock 1,1 poäng.
För högskoleförberedande program noteras en tangering av det högsta värdet (15,2)
Yrkesprogram uppvisar däremot det lägsta värdet inom samma tidsperiod. Skillnaderna är
dock små. För båda programtyperna markeras betygsvärdet i Kolada som gult, vilket
innebär ett resultat bland 50 procent av landets kommunala skolhuvudmän.
Noterbart i graf nedan är även att Luleås försprång till riket vad gäller såväl yrkesprogram
som högskoleförberedande program minskar. För yrkesprogram noteras att betygsvärdet är
detsamma som för riket i övrigt – vilket är ett trendbrott sett över tid, då Luleå snarare legat
över rikssnittet.
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GBP Luleå gymnasieskola i jämförelse med riket
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En farhåga hos rektorer har varit att eleverna inte skulle nå lika långt i sin
kunskapsutveckling under pandemiåret som ett vanligt skolår. Nedan en bild från Qlikview
som visar alla satta betyg för åk 3-elever.

Fördelningen av de högsta betygen är relativt stabil för de fyra undersökta vårterminerna.
Exempelvis var andelen A-betyg 2021 den näst högsta under en fyraårsperiod, liksom för
betyget B. Detta skulle kunna vara en indikation på att elever kunnat nå de högsta betygen,
trots pandemi. I Skolverkets uppföljningar av skolan under pandemin har rektorer runtom i
landet (Luleå har ej deltagit) uppgett att det finns risk för betygsinflation där lärare hellre
friar än fäller när betygsunderlagen inte är lika varierade i fjärrundervisning. Rektorerna vid
Luleå gymnasieskola anser tvärtom att lärarna haft ett gott och varierat underlag för
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betygsättning och pekar på god kollegial samverkan för att hitta nya examinationsformer.
Det borgar för likvärdig betygsättning på goda grunder.
Andelen satta F-betyg i åk 3 har ökat. Nedan en jämförelse för vårterminer:
Andel satta F-betyg i
åk 3

Vt 18

Vt 19

Vt 20

Vt 21

Totalt

3,8 procent

3,2 procent

2,9 procent

4,2 procent

Flickor

2,7 procent

2,9 procent

1,5 procent

2,7 procent

Pojkar

5,1 procent

3,6 procent

4,5 procent

5,7 procent

Andelen satta F-betyg ökar med lika många procentenheter för pojkar och flickor mellan år
2020 och 2021. Andelen satta F är den högsta för undersökt tidsperiod, för bägge könen. Görs
jämförelsen år 2021 med det pandemifria året 2019 har andelen F-betyg dock ökat mer bland
pojkar (2,1 procentenheter), att jämföra med en minskning bland flickor (0,2 procentenheter).
Detta skulle kunna vara en svag indikation på att pojkar i åk 3 klarade "pandemiskolan"
sämre än flickor i åk 3.
I diskussioner med rektorer framhåller de att den relativt svaga ökningen av F-betyg för åk 3
tyder på att skolan lyckats upprätthålla kvalitet trots pandemin. Samtidigt menar rektorerna
att det finns risk för ett framtida kunskapstapp i och med att kommande årskullar kanske
inte fått samma grund som årskullar innan pandemin. De kan få svårare att klara mer
avancerade kurser som ska bygga vidare på förvärvade kunskaper.
Betygsfördelningen varierar vidare mellan programtyper. Nedan en jämförelse mellan
programtyper och satta betyg för samtliga årskurser under vårterminen de senast fyra åren.
Det är tydligt att elever på högskoleförberedande program generellt når högre betyg. 2 av 3
satta betyg vid högskoleförberedande program är C-A, medan 2 av 3 satta betyg vid
yrkesprogram istället är F-D.
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I figuren ses vidare att andelen F-betyg ökat på yrkesprogrammen under vt 2021 till 8
procent från stabila 5,5-5,7 procent de föregående tre åren. Andelen F på
högskoleförberedande program ökar också men inte lika mycket (från 2,8 2020 till 3,7
procent 2021). Detta skulle kunna ses som en svag indikation på att pandemiåret 2021 var
svårare för yrkeseleverna.
Andelen A-betyg har under pandemiåren 2020 och 2021 ökat för både högskoleförberedande
program och yrkesprogram. Dock har andelen elever som får de tre högsta betygen A-C (gul,
blå och grön staplar ovan) ökat stadigt på högskoleförberedande program under samtliga år
i tidsserien, från 60,9 procent 2018 till 64,1 procent 2021 (som högst 64,8 procent 2020).
Ökningen av andelen höga betyg på högskoleförberedande program tycks därför inte
kopplat till pandemiåren.
På yrkesprogrammen ökade andelen utdelade A-C betyg mellan år 2018 och 2019 för att
minska under de två pandemiåren. Variationerna är dock små (som lägst 38,5 procent, som
högst 39,4 procent).
Sammantaget kan vi inte se någon tydlig ökning av kunskapsglappet, men
gymnasieskolan bör följa utvecklingen av underkända betyg F, för att se om skolenheterna
med planerade åtgärder kompenserar för befarat kunskapstapp.
Rektorer har genom extra statliga medel och gymnasieskolan egna ekonomiska överskott
kunnat anställa extra lärare i de ämnen där resultaten varit svaga. Dessa lärare arbetar under
ht 2021 såväl med undervisning helgrupp som i lärstudior.
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3.1.5.2

Lokal genomströmning 3 år

Lokal genomströmning

Lokal genomströmning

Luleå
gymnasieskola
Flic
kor

Poj
kar

Tot
alt

Genomströmning på 3 år - nationella program (samtliga)

78,4

76,2

77,3

Genomströmning på 3 år - yrkesprogram

66,4

67,9

67,2

Genomströmning på 3 år - högskoleförberedande program

83,3

80,9

82,0

Barn- och fritidsprogrammet

75

33,3

60

Bygg- och anläggningsprogrammet

42,9

69,2

63,6

El- och energiprogrammet

100

58,6

60

Flyg- och helikopterteknik

0

47,4

40,9

Handels- och administrationsprogrammet

71,4

100

75

Hantverksprogrammet (frisör)

88,2

-

88,2

Hotell- och turismprogrammet

41,7

0

38,5

Industritekniska programmet

100

88,9

90

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

80

100

88

VVS- och fastighetsprogrammet

-

84,6

84,6

Vård och omsorgsprogrammet

56,2

75

59,3

Ekonomiprogrammet

94

93,5

93,8

Idrottsgymnasiet: Ekonomiprogrammet

90,9

94,7

93,3

Estetiska programmet

65

62,5

64,6

Humanistiska programmet

90,9

75

86,7

Naturvetenskapsprogrammet

92

82,6

87,5

Idrottsgymnasiet: Naturvetenskapsprogrammet

100

83,3

91,7

Samhällsvetenskapsprogrammet

76,4

47,2

66,7

Idrottsgymnasiet: Samhällsvetenskapsprogrammet

100

81,8

88,2

Teknikprogrammet

73,9

90,5

85,1

Den lokala genomströmningen ligger stabilt kring 77 procent de senaste fyra åren - se tabell
nedan.

VO Gymnasium, Kvalitetsrapport

14(53)

LOKAL
GENOMSTRÖMNING

2018

2019

2020

2021

TOTALT

77

77

77,6

77,3

flickor

78

74

80

78,4

pojkar

75

79

74,8

76,2

Yrkesprogram

68

68

70,4

67,2

flickor

81

64

67,3

66,4

pojkar

69

71

72,9

67,9

Högskoleförberedande
program

80

80

80,9

82

flickor

82

78

84,5

83,3

pojkar

78

83

75,9

80,9

Flickors lokala genomströmning är högre än pojkars, men lägre än tidigare år, medan
pojkars genomströmning ökar. Under en längre period ses dock sådana variationer, där
något av könen ökar i genomströmning och det andra minskar, varför det inte går att tala om
ett trendbrott.
Yrkesprogrammens lokala genomströmning är den lägsta på fyra år, men vi vet samtidigt att
yrkesprogrammens statistik brukar justeras kraftigt uppåt när officiella data kommer. Detta
eftersom yrkeseleverna i större utsträckning fortsätter sin utbildning på annan ort och tar
examen där (ex. beroende på byte av inriktning). Flickors lokala genomströmning på
yrkesprogram är sämre än pojkars under de senaste tre åren. År 2018 var den dock högre.
De högskoleförberedande programmen ökar i lokal genomströmning och har det bästa
resultatet på en fyraårsperiod. Flickor har med undantag för ett år (2019) genomgående
högre genomströmning här, jämfört med pojkar.
En fråga som kan analyseras djupare är om det finns (skol)kulturella förklaringar till att
flickor de senaste åren har lägre genomströmning än pojkar på på yrkesprogram, samtidigt
som bilden är den omvända för pojkar. Detta kan göras inom ramen för ett nämndsuppdrag
där verksamheterna fått i uppdrag att genomlysa könsskillnader i studieresultat och
mående.
Ett av programmen där skillnaden i lokal genomströmning för flickor och pojkar är som
störst är Samhällsvetenskapsprogrammet. (Visserligen ses detta gap i år även för Barn- och
fritidsprogrammet, men för det programmet är det ingen trend). Rektors analys är att man
har en hög andel, främst pojkar, som väljer om eller på annat sätt avbryter studierna under
åk 1 eller 2. Tendenserna för innevarande årskurs 1 och 2 ger skäl att befara att denna
situation kommer att fortsätta.
Luleå gymnasieskola underpresterar fortfarande vad gäller genomströmning utifrån SKR:s
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modellberäknade värde där hänsyn tas till bland annat elevers socioekonomiska bakgrund.
Grafen nedan visar visserligen på en positiv utveckling för senaste året (2020, observera
eftersläpning i nationell statistik), men genomströmningen borde fortfarande vara någon
procentenhet högre.

Verklig genomströmning – officiella data
När officiell statistik publiceras sker alltid en justering uppåt. Det förklaras av att Luleå som
huvudmän får tillgodoräkna sig resultaten för elever som påbörjat sin utbildning i Luleå
men slutför den tre år senare hos annan huvudman. Noterbart nedan är att den officiella
genomströmningen ökar över tid (men den lokala alltså i det närmaste står still). En liten
minskning ses för i år, från 81,9 till 81,5 procent jämfört med förra läsåret. Att den officiella
genomströmningen stadigt tickar på uppåt, medan den lokala står still, tyder på att Luleå
gymnasieskola inte förbättrar den genomströmning som skolan själv kan påverka, det vill
säga för de elever som blir kvar vid Luleå gymnasieskola.
Startår
2011
Examensår
2014

Startår
2012
Examensår
2015

Startår
2013
Examensår
2016

Startår
2014
Examensår
2017

Startår
2015
Examensår
2018

Startår
2016
Examensår
2019

Nationella program tot

74,6

76,1

74,9

78,3

78,1

80,2

81,9

81,5

RIKET

71,4

73,7

74,2

75,2

76,1

76,6

78,3

79,6

Yrkesprogram

68,2

70,1

70,3

74,8

71,6

74,7

80,3

73,1

Yrkes riket

66,6

69,9

70,8

71,8

72,0

71,6

74,3

74,9

Genomströmning
(Skolverket)
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Startår
2017
Examensår
2020

Startår
2018
Examensår
2021
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Högskoleförbererande

77,8

78,8

77,0

79,9

80,2

82,2

82,6

85

Högskolef, riket

73,8

75,5

75,8

76,8

77,9

78,7

80.0

81,7

Genomströmning på tre år
90
85
80
75
70
65
60
55
Examensår
2014

Examensår
2015

Examensår
2016

Examensår
2017

Examensår
2018

Examensår
2019

Examensår
2020

Nationella program totalt riket

Yrkesprogram riket

Högskoleförberedande program riket

Nationella program totalt

Yrkesprogram

Högskoleförberedande program

50

Examensår
2021

I grafen ovan ses även att yrkesprogrammens officiella genomströmning (73,1) är under riket
(74,9). Så var fallet även examensåret 2018, men skillnaden var mindre. Officiella
genomströmning för både högskoleförberedande och nationella program totalt ligger klart
över riket. I Kolada rankas Luleås genomströmning för såväl yrkesprogram som
högskoleförberedande program som gult (bland 50 procent av kommunala huvudmän).
Kolada redovisar inte genomströmning för nationella program utan gymnasieskolan totalt
(alltså inkluderat Introduktionsprogram). Då rankas Luleå bland de 25 procenten främsta
kommunerna totalt, samt för både flickor och pojkar.
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3.1.5.3

Studieflöden introduktionsprogram

Elevers studieflöde efter två år (startkull 15 okt 2019)

Totalt
antal

Antal
flickor

Antal
pojkar

152

47

105

Kvar i Samma IM-variant

28

10

18

Avbrott annan orsak

25

7

18

Gått till annan IM-variant

24

7

17

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

25

10

15

Arbete

10

1

9

Annan utbildningsaktör

26

6

20

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. Trots svårigheter att sammanställa data
kan jämförelser göras med föregående år, eftersom data tagits fram på samma sätt - se
sammanställning nedan.

STUDIEFLÖDEN IM

ANTAL

ANDEL AV

ANTAL

ANDEL AV

ANTAL

ANDEL AV

JÄMFÖRELSE

ELEVER

STARTKULL

ELEVER

STARTKULL

ELEVER

STARTKULL

PROCENT-

2021

2019

2020

2018

2019

2017

ENHETER 20212020

Kvar i samma IM-

28

18,4%

53

20,5%

82

35,2%

-2,1%

Avbrott annan orsak

25

16,4%

60

23,3%

46

19,7%

-6,8%

Gått till annan IM-

24

15,8%

25

9,7%

25

10,7%

6,1%

Uppnått behörighet

25

16,4%

46

17,8%

46

19,7%

-1,4%

Arbete

10

6,6%

10

3,9%

4

1,7%

2,7%

variant

variant

VO Gymnasium, Kvalitetsrapport

18(53)

Annan

26

17,1%

64

24,8%

22

9,4%

Okänt avslut*

14

9,2%

iu

iu

8

3,4%

Summa elever

152

100,0%

258

100,0%

233

100,0%

-7,7%

utbildningsaktör

* Elever ur startkullen som inte ”matchar” någon av kategorierna i uppföljningen, kan ex vara elev
som avslutat sin utbildning enligt studieplan men där det inte är känt om hen gått till utbildning eller
arbete.
Om en räknar samman andelen elever som uppnått behörighet, etablerats på
arbetsmarknaden eller gått till annan utbildningsaktör ses ett något svagare "studieflöde" på
40,1 procent (föregående år 46,5 procent). Resultatet är dock starkare än 2019 års 30,8
procent. Orsaken till det minskade studieflödet är främst en betydligt lägre andel som går till
annan utbildningsaktör (17,1 procent, jämfört med 24,8 procent 2020).
Färre kvar efter två år och avbrotten minskar
Av tabellen framgår att andelen elever som efter 2 år är kvar i samma IM-variant minskar
stadigt de tre senaste undersökta åren. Detta bör ses som något positivt eftersom det tyder på
att eleverna rör sig framåt i sin utbildning.
Andelen avbrott med annan orsak ökade något år 2020, men minskar i år med 6,8
procentenheter till 16,4 procent och ligger även under andelen för 2019 (19,7 procent). Enligt
rektor kan minskad andel avbrott förklaras av: högre motivation hos elever, god studiero,
hög trivsel, erfarna och ambitiösa lärare och ett väl fungerande mentors- och ET-arbete.
Orsaker till de avbrott som ändå sker är främst hög frånvaro på grund av svår psykisk
ohälsa samt myndighetsbeslut såsom avvisning eller omplacering.
Antalet elever som går till arbete är detsamma som förra året, 10 individer, men eftersom
antalet elever i startkullen var färre så ökar andelen.
OBS: Andelen avbrott annan orsak som uppges här (25) är ej detsamma som ses under kapitlet avbrott
i denna kvalitetsredovisning (22). Detsamma gäller för "arbete". Förklaring till det kan vara när
statistiken sammanställs. Avsnittet avbrott bygger på data hämtade från Qlikview 20 oktober. Data i
tabellen ovan ska vara sammanställd utifrån läget i juni. Efterregistrering/ändring av orsak till
avbrott kan ha skett sedan dess.
Andelen elever som uppnår behörighet för nationella program minskar för andra året i rad,
till 16,4 procent av startkullen. Orsaker till detta bör analyseras djupare med IM-rektorer.
Benchmarking resulterade i fler IMV-platser
Fler elever går till annan IM-variant samtidigt som antalet elever som går till annan
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utbildningsaktör minskar. Detta kan bero på att gymnasieskolan inför läsårsstart 2021
dubblerade antalet IMV-platser - programinriktat val. Tidigare år har vi sett att elever söker
sig till fristående huvudmän för IMV. Varianten är öppen för elever som saknar få betyg och
dessa läser tillsammans med kamrater på det nationella program som intresserar eleven.
Bakgrunden till beslutet om fler IMV-platser var bland annat en genomförd benchmarking
där det stod klart att jämförbara kommuner (ex Borås och Jönköping) som satsar på fler IMVplatser än Luleå hade bättre resultat på IM (snabbare övergång till nationellt program). I och
med att Luleå gymnasieskola ökat antalet IMV-platser kan eleverna samläsa de
grundskoleämnen de saknar; resurser nyttjas effektivare. Förhoppningen är att eleverna på
IMV-plats ska hinna uppnå full behörighet inom 1 år och därefter övergå i nationellt
program och på sikt ta gymnasieexamen. Uppföljning av den första IMV-kullen med
samläsning sker i nästa års kvalitetsrapport.
Färre elever till vuxenutbildningen - men samverkan behöver ändå stärkas
En annan bidragande orsak till att färre elever går till annan utbildningsaktör är minskat
antal elever som måste lämna gymnasieskolan eftersom de faller på åldersstrecket (dvs.
hinner inte påbörja nationellt program innan de fyller 20 år).Detta beror till största del på
minskat antal elever i Språkintroduktion. Dessa har de senaste åren behövt längre tid för
studier på grund av kort skolbakgrund i hemländerna. Även om elevgruppen i behov av
överbryggningslösningar minskar bör gymnasieskolan fortsätta samverkan med
vuxenutbildningen för framtida behov. Under höstterminen 2021 har ett strategiskt arbete
inletts med syfte att stärka samverkan mellan Luleå gymnasieskola och vuxenutbildningen,
både vad avser övergångar för elever men också konkret utbildningssamverkan och
gemensam kompetensutveckling.

3.1.5.4

Språkutveckling på språkintroduktion

Resultat språkutveckling enligt Bygga svenska-modellen
Data saknas från ansvarig enhet på grund av rektorsbyte i brytpunkten för kvalitetsarbete.

3.1.5.5

Avbrott gymnasieskola

Avbrott gymnasieskola
AVBROTT

Luleå gymnasieskola

per orsak

Flickor

Pojkar

Totalt

Yrkesprogram

TOTALT

53

43

96

Klar med utbildningen

4

1

5
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Högskoleförberedande
program

IM

36

22

37

4

1

0
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AVBROTT

Luleå gymnasieskola

Byte av skola eller studieort

20

17

37

16

13

8

Folkhögskola

1

1

2

0

1

1

Arbete

4

6

10

1

3

6

Utlandsstudier

0

0

0

0

0

o

Annan orsak

24

18

42

15

4

22

Total andel elever som gjort avbrott
(oavsett orsak)

4,0 %

3,8 %

3,9 %

5,5 %

1,4 %

16,1 %

Total andel elever negativt avbrott

2,1 %

2,1 %

2,1 %

2,5 %

0,4 %

12,2 %

Avbrotten under läsåret 2020-21 var totalt 96 stycken (hela Luleå gymnasieskola, inklusive
gymnasiesärskola). Med ett elevantal på sammanlagt 2452 (enligt Qlikview) innebär det att
3,9 procent av eleverna gjorde avbrott.
Minskat antal avbrott - men fler än hälften är negativa
Avbrotten har minskat rejält jämfört med föregående läsår då antalet avbrott var 174 och
andelen elever med avbrott uppgick till 7,2 procent (i år 3,9 procent). Även förra året
minskade avbrotten men skillnaden var inte lika markant.
Möjligen ses här en pandemieffekt. Eftersom läget i samhället (exempelvis möjligheter till
arbete eller resor) varit osäkert kanske studier framstått som det "säkra kortet" för
ungdomar.
Mer än hälften av avbrotten är negativa (oklart om det leder till studier). 52 avbrott är
markerade med annan orsak eller arbete. Det finns ingen skillnad mellan könen vad gäller
andelen negativa avbrott.
Fler avbrott hos flickor än pojkar
Antalet (och andelen) avbrott är något fler hos flickor, vilket är annorlunda jämfört med
tidigare år. 4,0 procent av totalt 1320 flickor gjorde avbrott, att jämföra med 3,8 procent av
1132 pojkar. Det är orsaken "Annan" som står för ökningen och här ses en trend.
•

2019 var antalet avbrott med annan orsak bland flickor hälften så många som
pojkarnas (32 - 64).

•

2020 var avbrotten med annan orsak i princip lika många (46-45)

•

2021 är antalet fler bland flickor (24-18).

Bakom orsaken "annan" finns bland annat psykisk ohälsa. Det är möjligt att här finns en
koppling till det generellt sämre måendet som ses hos flickor (se avsnitt elevhälsosamtal).
Det är svårt att avgöra om det finns en koppling till pandemin. Gymnasieskolans
pandemienkät (se observerade resultat - Corona Covid 19) visar på liten skillnad i pojkars
och flickors mående under pandemin. 37,7 procent av flickorna uppger att de mått sämre
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under pandemin än annars (22,7 procent av pojkarna). Enkäten är dock gjord av elever som
återvänt till skolan för ht 2021 och de som gjort avbrott finns alltså inte med i underlaget.
Störst andel avbrott på IM - men här finns också den kraftigaste minskningen
Avbrott är vanligare på introduktionsprogram. 37 registrerade avbrott på
Introduktionsprogram med 229 elever betyder att 16,1 procent av eleverna gjort avbrott, att
jämföra med 5,5 procent på yrkesprogram och 1,4 procent på högskoleförberedande
program. Mönstret känns igen från tidigare år, men IM är också den programtyp där
avbrotten minskar mest. Förra läsåret 2019-20 gjorde en tredjedel (!) av eleverna avbrott.
Årets avbrottsstatistik för IM är den bästa sedan 2017-2018.
En förklaring kan vara att de elever som nu finns på Introduktionsprogrammets
Språkintroduktion har en stabilare livssituation. Tidigare år har elever gjort avbrott när de
fått ny placering av Migrationsverket eller förenats med familj på annan ort. De kan också
fått avslag på begäran om uppehållstillstånd och blivit avvisade.
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 (%)

59,0

56,6

57,7

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

32,6

29,8

31,4

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

iu

iu

6,6

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

47,5

46,1

46,9

Ungdomar som studerar på

8,1

9,6

8,7
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annan
studiemedelsberättigad
utbildning än högskola 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
högskoleförberedande
program kommunala skolor,
andel (%)
Ungdomar som studerar på
annan
studiemedelsberättigad
utbildning än högskola 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor, andel (%)

6,0

15,0

11,2

I tabellen ovan ses att en större andel elever från högskoleförberedande program studerar på
högskola/universitet eller har etablerat sig på arbetsmarknaden (sammantaget 78,3 procent)
jämfört med elever från yrkesprogram (sammantaget 64,3 procent).
Elever från yrkesprogram är i högre utsträckning etablerade på arbetsmarknaden (57,7
procent, jämfört med 31,4 procent från högskoleförberedande program), men en betydligt
mindre andel av dem studerar på högskola eller universitet (6,6 procent jämfört med elever
från högskoleförberedande program 46,9 procent).
Varierande könsmönster
Könsskillnader ses både vad gäller högre studier och etablering på arbetsmarknad, oavsett
programtyp. För året 2019 är det både en större andel kvinnor som studerar på
högskola/universitet och är etablerade på arbetsmarknaden. Föregående års statistik visade
visserligen också att kvinnor i högre grad studerade på högskola/universitet, men då hade
män istället större andel etablerade på arbetsmarknaden (oavsett programtyp). Även för
andelen som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning är könsmönstret det
motsatta jämfört med föregående år. I den senaste statistiken är det större andel män som
väljer denna studieform, medan det för året 2018 var en större andel kvinnor.
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 yrkesprogram

•

Studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning från yrkesprogram.

Sämre resultat än riket - en mindre andel ungdomar:
•

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

Är etablerade på arbetsmarknaden två år efter fullföljd utbildning från yrkesprogram

•

Studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning. Yrkesprogram.

Nedan en graf Kolada där vi ser att elever från högskoleförberedande program i lägre
utsträckning än individer i riket 2 år efter fullföljda studier finns i högre studier.

Grafen nedan illustrerar att elever med fullföljda studier från yrkesprogram i lägre
utsträckning än i riket är etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter examen.

3.1.7

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolebevis
Elevantalet i avgångsklassen på gymnasiesärskolan är detta år under tio. Statistik redovisas
inte på grund av integritetsskäl.
Det är sett över tid ovanligt att elever inte får gymnasiesärskolebeviset. Den vanligaste
orsaken till uteblivet bevis är för hög frånvaro.
Gymnasiesärskolans rektor framför att skolformen saknar påtryckningsmedel som övrig
gymnasieskola har. På övriga gymnasieskolan är indraget studiemedel en effektiv åtgärd för
att få elever att återgå i studier. Elever på gymnasiesärskola har förlängt barnbidrag, ej
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studiemedel. Barnbidrag kan inte dras tillbaka.
Individuell studieplan gymnasiesärskolan
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.
Elever som inte nådde mål i studieplan hade hög frånvaro.
Avbrott gymnasiesärskola
Redovisas ej på grund av litet elevantal.
3.1.8

Modersmål
Antal flickor

Antal pojkar

Antal totalt

Antal elever

21

15

36

Andel betyg A-E

100 procent

100 procent

100 procent

Samtliga 36 registrerade betyg för kurser inom ämnet Modersmål var A-E.
Gymnasieskolan har ingen bild av söktryck och beviljande eftersom Resurscentrum har hand
om detta.

3.2 Subjektiva resultat
3.2.1

Skolinspektionsanmälningar

Skolinspektionen har från den 1 september ändrat sin terminologi. Det som tidigare hette
anmälningar benämns nu uppgifter om missförhållanden.
Hos myndigheten finns en notering för Luleå gymnasieskola. Det handlade om rätt till stöd
där eleven ville ha distansundervisning. Rektor hade även gjort en orosanmälan till
socialförvaltningen. Skolinspektionen avslutade ärendet efter att de fått kommunens
redovisning.
3.2.2

Skolenkät gymnasiesärskola

Skolenkäterna i gymnasiesärskolan har en hög svarsfrekvens.
Eleverna som går nationellt program har svarat att de upplever skolan trygg och att alla
respekterar varandra samt har god kännedom om trivselreglerna.
Eleverna har svårare att kunna prata betyg med lärarna och koppla det till de olika
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kurserna. 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 för dem.
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,
vilket kan bero på att de befinner sig i ett annat kvarter.
Eleverna i gymnasiesärskolan är väl medveten om mentor och mentorstid.
3.2.3

Uppföljning APL gymnasieskolan

Uppföljning APL

Luleå gymnasieskola totalt

Nedan anges medelvärdet för
frågeområdet

Medelvärde
Elever

Medelvärde
handledare

Planering

2,96

3,48

Genomförande

3,28

3,48

Bedömning och uppföljning

3,28

3,61

Skolan och branschens
samverkan

2,18

3,38

Svarsfrekvensen är så dålig (111 elever, 56 handledare) att det inte är meningsfullt att göra
någon analys på övergripande nivå. Fler yrkesprogram än föregående års 3 (!) har dock
genomfört enkät detta år. På handledarsidan finns svar från 6 program och på elevsidan 7
program.
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
resultatet eftersom skolan var tvungen att fokusera på att klara av läget med
fjärrundervisning.
Rektorer önskar även fortsättningsvis en gemensam enkät, trots svårigheter att få in
resultatet. De program som gjort enkäten har fått ut resultatet på programnivå och där
kunnat göra egna analyser. Nedan några nedslag som även omfattar program som inte gjort
enkäten, men samlat in elevers synpunkter på andra sätt.
•

Vård- och omsorgsprogrammet menar att elever generellt är nöjda med APL. Man
har inte genomfört enkäten, men gjort intervjuer. Det finns viss kritik mot APL inom
hemtjänsten som eleverna upplever repetitiv.

•

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har trots bransch i kris i flesta fall lyckats få
ut elever på APL och pekar på god samverkan med mottagande företag. Enkäten
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genomfördes inte detta år.
•

VVS- och fastighetsprogrammet har för första gången lyckats få in svar på enkäten.
Resultatet är svagare än för övriga yrkesprogram och därför kommer utveckling av
APL att vara ett prioriterat utvecklingsområde.

•

Industritekniska programmet är stolta över genomgående goda resultat i enkäten och
tror att detta beror på god förberedelse inför APL, både för elever och handledare.
Kursinnehåll och mål är tydliga för alla inblandade. Man pekar också på att skolans
lärare tidigare år besökt APL-elever en gång per vecka. På grund av pandemin och
restriktioner ute på företag har besöken inte varit lika frekventa i år. Programmet
menar att det avspeglas i ett lägre resultat vad gäller området bedömning och
uppföljning, jämfört med tidigare.

•

El- och energiprogrammet har inte genomfört enkäten men är nöjda över den
utveckling som skett, där programmet infört ett skolförlagt spår och ett lärlingsspår.
Man påpekar dock svårigheter att hitta APL-platser, på grund av hårda branschkrav
avseende bland annat certifikat och ålder. Man efterlyser huvudmannens stöd i att
föra dialog med kommunala verksamheter om tillgång till APL-platser.

•

Både Barn- och fritidsprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet
har relativt goda resultat i APL-undersökningen, men söker förbättringsområden. BF
pekar på skolans och branschens samverkan.

•

Hotell- och turismprogrammet tycker att resultaten inte avspeglar alla positiva
synpunkter som kommer fram i andra elevforum (ex. intervjuer). HT har ändå ett
bättre resultat än övriga svarande inom 2 (bedömning och uppföljning samt skolans
och branschens samverkan) av 4 undersökta områden.

•

Hantverksprogrammet frisör hade för få svar för att få ut resultatet på enkäten.
Programmet kommer dock, baserat på erfarenheter och elevers behov, att se över
former för särskilt stöd under APL. Frisöryrket ställer stora krav på sociala
färdigheter, något som en del elever har svårigheter med under APL. Under
färdighetsträningen på skoltid finns en stödperson på plats i klassrummet (funktion
socialpedagog, även om personen saknar formell titel).

•

Flygteknik (där den sista årskullen lämnade Luleå gymnasieskola detta läsår)
genomför egna enkäter utifrån internationell standard inom området. Sista året
gjordes krafttag för att öka stimuli och motivation i de praktiska momenten. Lärarnas
ansträngningar att förändra/modernisera praktikundervisningen gav mycket gott
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resultat, konstaterar rektor efter elevintervjuer.

3.2.4

Uppföljning APL gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har inte kunnat genomföra någon enkät eftersom de haft för få APL
platser. Företagen har haft restriktioner, vilket har drabbat elevernas APL.
De få APL platser man fått tillgång till haft har fungerat bra. APL-platserna har haft bra
handledare som förstår gymnasiesärskolans personkrets. De har haft ett nära samarbete med
yrkeslärarna. Eleverna upplever att de får bra information om APL-platsen och vad det
innebär att vara på APL. De elever som varit på APL, känner att de lär sig mycket.
Gymnasiesärskolan har en kontinuerlig uppföljning av APL med rektor, syv och yrkeslärare
under läsåret.
3.2.5

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).

139

37,6 %

47

15,4 %

174

22,2 %

Jag trivs i skolan.

348

94 %

291

95,4 %

639

94,7 %

Jag har arbetsro på lektionerna.

306

82,7 %

266

87,2 %

572

72,9 %

Andel elever som alltid eller ofta:

Svarsfrekvensen för elevhälsosamtalen var 86 procent, vilket är en klar förbättring jämfört
med de senaste två åren (2020: 68,6 procent, 2019: 72,8 procent).
Resultatet av elevhälsosamtalen för 2021 visar att andelen flickor som säger sig alltid eller
ofta känna stress över skolarbetet minskar, från 39 procent år 2020 till 37,6 procent år 2021.
Flickors stressnivå är som tidigare år betydligt högre än pojkarnas (15,4 procent svarar
alltid/ofta stressade), vilket illustreras nedan.
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Läsåret 2020-21 är det första som genomförts helt i skuggan av pågående pandemi, vilket
gissningsvis borde ge avtryck i elevhälsosamtal. Det är troligt att majoriteten av
elevhälsosamtalen 2019-20 istället genomfördes innan utbrotten i mars. Ändå är det färre
elever, både bland pojkar och flickor, som anser sig vara stressade alltid eller ofta. Detta är
oväntat. Både aktuell forskning och erfarenheter från verksamheten (Elevhälsoteam) pekar
på ökad stressnivå bland ungdomar i pandemin.
Om man räknar in andelen elever som förutom alltid, eller ofta, också anser sig vara
stressade ibland blir mönstret annorlunda, åtminstone för flickor. Då är andelen stressade
flickor den högsta på undersökt fyraårsperiod. För pojkar ses istället att stressnivån är
ungefär densamma för 2019 och 2020.
Sämsta arbetsron på fyra år - men trivseln ökar
Årets resultat för upplevd arbetsro alltid/ofta om 72,9 procent är den lägsta noteringen sedan
2018 (76,5 procent) och bryter en positiv trend.
Upplevd trivsel ökar jämfört med förra året (91,7 procent). Årets resultat på 94,7 procent av
eleverna som säger att de trivs mycket bra eller bra är det högsta under en fyraårsperiod.
Även här kan pandemiåret ha spelat in.
Post-pandemiundersökning kastar ljus över resultaten
Under september 2021 gjorde gymnasieskolan en enkätstudie bland eleverna för att fånga in
mående under pandemin och inför skolstart med närundervisning. 1583 elever svarande,
vilket var 68 procent av eleverna då enkäten gjordes. Resultatet ska användas av rektorer och
Elevhälsa för att planera förebyggande och främjande insatser under läsåret.
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Många uppskattar att återuppta kontakt med kamrater och skolpersonal (se avsnittet
observerade resultat. Covid 19 Corona). Det kan förklara den ökade trivseln som ses i
elevhälsosamtalen. Kanske uppskattade eleverna skolan mer (trivdes bättre) när de fick
återvända till skolan (mer frekvent ju längre läsåret led och myndigheternas
rekommendationer lättade).
Av enkätundersökning framgår även att en del elever uppskattat hemstudier. Elever pekar
de på att de fått ta stort eget ansvar och känt sig effektiva. Samtidigt uttrycker många att de
haft svårt att hitta rutiner. Det kan vara en förklaring till den försämrade studieron vi ser i
elevhälsosamtalen. Elever har fått lösa sin egen arbetsmiljö, vilket är svårt i trånga hem eller i
familjer där vuxenstöd saknas eller är svagare. Föregående läsår drabbades eleverna av
skolstängning enbart senare delen av vårterminen. Pandemins påverkan på resultaten var
därmed inte lika stor som detta år.
Gymnasieprogrammen pekar ut starka och svaga områden
Samtliga skolenheter har utifrån elevhälsosamtalen pekat ut svaga och starka områden.
Tabellen nedan ger en översiktlig bild. Programmen är sorterade per skolenhet.
Enhet

Program

Starka områden

Svaga områden

A

Vård och
omsorgsprogrammet

Hög trivsel, många har valt
rätt program

Ökad skärmtid och låg
fysisk aktivitet

Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

Hög trivsel, arbetsro
oförändrad

Hög frånvaro, ökad
skärmtid och mindre fysisk
aktivitet

Ekonomiprogrammet

Trygghet i skolan, god
stämning i klassen

Upplevd stress, inkludering
(10 procent anger att ngn i
klassen är utanför)

IM: Hackspetten
(individuellt alternativ).
OBS: Har ej genomfört
hälsosamtal. Uppgifterna är
en samlad bild av vad som
kommer fram i besök hos
Elevhälsa.

Hög trivsel, många flickor
uppger att de hittat vänner i
skolan. Högt förtroende för
vuxna i skolan.

Hög stress (önskan om att
komma vidare till nationellt
program), varierande
arbetsro under lektioner,
viss förekomst av
kränkningar

Samhällsvetenskapsprogrammet

Trygghet i skolan, god
stämning i klassen

Nästan 5 procent har använt
droger, 35 procent alkohol
och 12,6 procent har varit
utsatta för sexuellt våld eller
ofredande

Hantverksprogrammet
frisör

Trygghet i skolan, god
stämning i klassen

Upplevd stress, inkludering
(20 procent anger att ngn i
klassen är utanför)

Humanistiska programmet

Stress kopplat till skolan
minskar, trivsel i klass och
skola ökar

Anges ej

B

C
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Enhet

Program

Starka områden

Svaga områden

D

VVS- och
fastighetsprogramemt

Låg stress och goda
sömnvanor, förbättrad
trivsel och arbetsro

Bara hälften av eleverna äter
frukost varje dag

Bygg- och
anläggningsprogrammet

Fler än tidigare har aldrig
provat röka eller snusa, hög
trivsel och arbetsro

Anges ej

IM: Kungsfågeln
(Individuellt alternativ)

Hög trivsel och trygghet

Generellt sämre
levnadsvanor än elever på
andra program

IM: Yrkesintroduktion

Skolarbetet fungerar bra och
elever trivs med lärare

Matvanor

Estetiska programmet

God arbetsro trots
pandemin. God trivsel,
upplevelse att "man får vara
sig själv".

Svårare få stöd under skola
hemma, ökad stress, svårt
att dra gränser mellan skola
och fritid under
pandemitiden

IM Språkintroduktion

Anges ej

Hög stressnivå, ej orsakat av
skolan utan elevers
bakgrund (ex trauma).

F

Idrottsgymnasiet

Hanterbar stress för
majoriteten. God arbetsro.

Mående påverkat av
pandemin.

G

Teknikprogrammet

Ingen röker. Nöjdhet med
undervisningen. God
närvaro.

Mer än var femte elev sover
6 timmar eller mindre/natt.
Skärmtid över 5 timmar/dag
för drygt 43 procent.

Industritekniska
programmet

Hög trygghet, elever
kommer bra överens med
lärare

Corona har medfört mindre
bra hälsovanor mer
stillasittande med ökad
skärmtid och minskad fysisk
aktivitet.

Naturvetenskapsprogrammet

Goda livsstilsvanor
generellt, god arbetsro,
minskad stress

Anges ej

El- och energiprogrammet

Goda livsstilsvanor
generellt, en klass har
bidragit till ökad trivsel

Anges ej

IM: Örnen

Redovisar ej resultat pga
litet elevantal
(integritetsskäl)

GYMNASIESÄRSKOLAN

Redovisar ej resultat pga
litet elevantal
(integritetsskäl)

Hotell- och
turismprogrammet

God trivsel och arbetsro.

E

H

I

J
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Enhet

Program

Starka områden

Svaga områden
gymnasieskola.

FLYGTEKNIK

Inga genomförda samtal, åk
1 saknas.

Handels- och
administrationsprogrammet

God trivsel och arbetsro.

Hög stress över skolarbete,
dels pga pandemin (svårare
få stöd, krav på självständigt
arbete), dels pga studieovana. Även stress över
kursutformad
gymnasieskola.

Barn- och fritidsprogrammet

Hög trivsel och arbetsro,
hanterbar stress.

Anges ej

Flera av rektorerna redogör för insatser kopplade till ovan. Exempelvis satsar HA/HT extra
på skolstarten för att säkra trygghet i klasser och skolanknytning, samverkan med
Skolkyrkan planeras. På VF, där trivsel och arbetsro förbättrats pekar rektor på att det var
orolig stämning i början av läsåret, men att insatser gjordes för att vända detta. SA, där
sämre arbetsro noteras bland pojkar, vill sätta fokus på detta med syfte att förbättra
genomströmningen. På Språkintroduktion vill rektor i större utsträckning skräddarsy
främjande och förebyggande insatser utifrån elevgruppen.
Gemensamma, byaövergripande insatser kopplade till resultatet från elevhälsosamtalen
återfinns i Klasstid, konceptet för likvärdiga främjande och förebyggande insatser.

3.3 Observerade resultat
Goda resultat i Skolinspektionens granskningar av pandemihantering
Under läsåret 2020-21 har Skolinspektionen genomfört tematisk granskning vid Luleå
gymnasieskola vid två tillfällen. Granskningarna har handlat om hur skolan hanterat
pandemin.
Under Ht 2020 granskades enheterna A, G, I och J. Granskningen berörde: 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 fyra enheter fick rekommendationer som rektor omhändertagit.
Enhet A: Elever ska involveras i uppföljningsarbetet (post-covid).
Enhet G: Socioemotionella behov ska kartläggas för elevhälsans insatser. Skolan (personalen)
bör ge mer information för högre efterlevnad av rekommendationer kring smittspridning.
Under vt 2021 granskades enhet B gällande: Förutsättningar för att nå mål vid
fjärrundervisning, planering för garanterad undervisningstid samt för att säkra underlag för
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bedömning och slutligen förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vid denna granskning
fick enheten inga rekommendationer och nedan följer några intressanta nedslag som
anknyter till gymnasieskolan som helhet. Samtliga Skolinspektionsgranskningar har
diskuterats av rektorsgruppen som helhet. Kommentarer i kursiverad text.
Elever upplever av att skolan följt upp undervisningen genom enkäter och mentorsamtal.
Rektorn berättar att skolan har ett aktiv elevhälsoteam och att 31,7 procent av eleverna är
inskrivna i skolans lärstudio. Rektorn har upplevt att det sociala sammanhanget spelar roll
när det gäller att få elever med stödbehov till skolan.
Detta, den sociala dimensionen torde även gälla efter pandemin. Det är svårare att ta till sig stöd om
en upplever sig sticka ut från mängden. En lösning för att attrahera elever till studion kan därmed
vara att satsa på stöd i grupp?
Eleverna menar att eftersom att de varvat fjärrundervisning med närundervisning så
upplever de att lärarna har ett varierat och brett underlag för betyg och bedömning.
Rektorer framför att lärare på samtliga program haft goda diskussioner om former för examinationer i
pandemi-tid, vilket breddat repertoaren och därmed betygsunderlaget.
Sjunkande motivation med fjärrundervisning nämnds av både elever och rektorer.
Resultatet känns ingen från samtliga programs olika elevforum (elevråd, fokusgrupper osv).
Eleverna upplever att deras mående följs upp av skolan genom att alla elever har
individuella mentorsamtal varannan vecka, något som eleverna upplever positivt. Detta
eftersom att det ibland kan kännas svårt att själv ta kontakt om man vill prata om måendet
och skolarbetet.
Fler program än de granskade provade denna modell under pandemin och både mentorer och
Elevhälsans personal vittnar om att en del elever verkar föredra digital kontakt (telefonsamtal eller
chatt) före fysiska möten. Kanske är detta något gott som kan komma ur pandemin - en uppsökande
strategi?
Under perioder med fjärrundervisning har skolan arrangerat extra sociala aktiviteter ute
eller inne under mentorstiden då eleverna kunde träffas.
En övergripande bild av gymnasieskolans insatser under pandemin är att enheterna försökt samla
elever då möjligheter har funnits. Trots det tror flertalet rektorer på ett uppdämt behov av att
återanknyta till klassen - känna gemenskap igen.
Sug efter vetenskapligt arbete i ämnesnätverken
Trots att pandemin satt den mesta skolutvecklingen "på vänt" när rektorer tvingats prioritera
ständiga omställningar har ämnesnätverken ledda av förstelärare träffats med samma
frekvens som alltid. Samtliga förstelärare läste Skolverkets kunskapsöversikt om skola på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet "Att ställa frågor och söka svar". Skriften
bearbetades genom bokcirklar, som resulterade i ett medskick till ledningsgruppen.
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Förstelärarna såg ett behov av:
•

Uthållighet över tid vad gäller utvecklingsarbeten

•

Tid och ekonomi avsatt för ämnesnätverkens utveckling

•

Behov av kompetensutveckling inom forskningslitteracitet, dvs att hitta vetenskapligt
material och kunna avgöra vilken betydelse det kan få för egna undervisningen

•

Behov av inspiration kring att leda arbetet med vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet

Förestelärarnas medskick har resulterat i ett nytt utvecklingsområde som beskrivs närmare i
det avslutande avsnittet utvecklingsområden. I korthet handlar det om att dra nytta av
förstelärarna och ämnesnätverken för att utveckla undervisningen och få ett kvalitetsarbete
som engagerar lärarna.
3.3.1

Studie- och yrkesvägledning

Samtliga enheter har pausat arbetet med att strukturera upp vägledning i vid bemärkelse i
en plan för varje program. Detta på grund av pandemin. Trots att formell plan saknas har
enheterna genomfört aktiviteter. Samtliga nämner digitala besök på LTU. Rektor vid
språkintroduktionen sammanfattar läget som förmodligen gäller för övriga: "Ingen
dokumentation av mål, aktiviteter eller effekter för vägledning i vid bemärkelse finns, men
verksamheten har dock erfarenhet, kunskap och kontaktnät." Nedan en kort
sammanställning:
•

VO och RL samt BA och VF samt NA och EE: Programlagen har sammanställt
nuläget, vilka aktiviteter som kan koppas till vägledning i vid bemärkelse i de olika
årskurserna. Omtag kring struktur (vem gör vad) återupptas i höst. Vissa digitala
branschbesök har genomförts på Klasstid.

•

EK: Programmet har många goda branschsamarbeten som stöttar upp vägledningen.
Vägledning i vid bemärkelse sker inom ämnena, men överblick (plan) saknas just nu.

•

IM Hackspetten: Har fokuserat på motivationshöjande insatser och individuell
vägledning för möjliga vägar vidare för var och en.

•

IM Kungsfågeln: Många av eleverna har praktik, vilket ger praktiskt vägledning i vid
bemärkelse. Programmet har även kunnat genomföra en schemabrytande dag på
temat Arbetsmarknadskunskap.

•

IM Språkintroduktion: Elever som riskerar att fall för åldersstrecket (dvs inte hinna
nå behörighet före 20 års ålder) läser två särskilda "kurser", vilka faller inom ramen
för "andra motivationshöjande insatser" som får ges elever vid
Introduktionsprogrammet. Kurserna är Arbetsmarknadsorientering (2t/v, 72t/läsår)
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och Fördjupad yrkeslivsorientering (1t/v, 36 t/läsår). Dessa ger grundläggande
kunskaper om arbetsmarknad och fördjupning i några yrken inom utvalda sektorer.
•

IM Yrkesintroduktion: Utbildningen har tonvikt på APL, elever får en god inblick i
bransch de utbildas för. Läsåret 2021-22 formeras ett gemensamt programlag för alla
yrkesintroduktionsutbildningar. Det nya programlaget kommer att se över
vägledning i vid bemärkelse.

•

SA & HU: Beskriver en "vägledningsskuld" där pandemin förskjutit fokus nästan helt
mot individuell handledning. Samarbeten med Parasportförbundet (SA) och besök på
Nolia framtid har ställts in. HU har inte kunnat göra studieresor. Programmen ställde
också in Klasstid till förmån för uppsökande samtal med elever (stämma av mående).
Det inskränkte möjligheterna till vägledning i grupp.

•

HV: Vägledning i vid bemärkelse omhändertas väl i yrkeskurserna. Ett sätt att
bredda vägledning i vid bemärkelse inför kommande år är satsningen på kursen
Entreprenörskap som kommer att hållas av programmets egna yrkeslärare. Detta
väntas ge inblick i frisörföretagandets förutsättningar.

•

ES samt Idrottsgymnasiet: Redovisar inga genomförda aktiviteter förutom digitala
besök på universitet.

•

TE: Har trots pandemin kunnat genomföra en del vägledning i vid bemärkelse: CVskrivning i svenska samt digitala besök på Klasstid, ex Försvarsmakten.

•

IN: Har kartlagt vilka aktiviteter som redan görs. Vägledning i vid bemärkelse
förekommer i flera ämnen, exempelvis: studiebesök, månadens föreläsare,
handledarutbildningar, träff mellan elever och handledare inför APL.

•

HA, HT och BF (enhet J): Har haft studiebesök i bransch och gästföreläsare från
bransch.

•

Gymnasiesärskolan: Har haft svårare än att hitta APL-platser på grund av pandemin.
Har kunnat fortsätta samverkan med Arbetsförmedling och Försäkringskassa för att
förbereda avgångselever på livet efter skolan.

3.3.2

Främjande elevhälsoarbete skola

Enheterna vid Luleå gymnasieskola baserar främjande elevhälsoarbete på behoven vid de
enskilda programmen.
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Gemensam bas är konceptet Klasstid, vilket syftar till likvärdighet i samverkan mellan
mentorer och Elevhälsans personal. Klasstid innehåller färdiga lektionsmoduler om bland
annat stresshantering, sömn, kostvanor, relationer, sexualitet, normer osv.
I detta sammanhang är det även relevant att gå till Skolinspektionens tematiska granskning
Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa.
Skolinspektionsgranskning kan ge ledtrådar till utveckling
Luleå gymnasieskola deltog inte i granskningen, däremot 28 andra skolor med både
offentliga och privata huvudmän. Granskningen gjordes eftersom elevhälsan tenderar att
fastna i åtgärdande arbetssätt. Mycket känns igen, bland annat att skolor tagit fram koncept
för främjande arbete, precis som Luleå gymnasieskola har i Klasstid. Myndigheten
konstaterar att samverkan mellan lärare och annan personal bara är systematiserad på en
tredjedel av de granskade skolorna. De enheter vid Luleå gymnasieskola som upplever
brister i samverkan (se avsnittet Analys av Elevhälsans arbete) är alltså inte ensamma.
I granskningen ses vidare att elever uppskattar undervisning om hälsa och livsstil, men att
de upplever att den stundtals är repetitiv, de får höra samma sak i flera olika kurser. Även
den åsikten känns igen från gymnasieskolans tidigare egna uppföljningar av Klasstid.
Skolinspektionen ser tre utvecklingsområden och ledningsgruppen för Luleå gymnasieskola
har diskuterat dessa under ett ledningsmöte.
1.Elevhälsoområdet behöver uppmärksammas utifrån en samlad helhetssyn på majoriteten av
skolorna.
Myndigheten konstaterar stora skillnader även inom en och samma skola. Vissa program får
mer främjande insatser tack vare programkurser, vars centrala innehåll har hälsoperspektiv.
Detta gäller troligen även Luleå gymnasieskola. En av grundtankarna med Klasstid var att få
ökad likvärdighet i främjande och förebyggande insatser.
2.Stort behov av utveckling: Utbildningens utformning, samverkan och samordning mellan lärare för
elevers möjlighet till överblick och sammanhang.
Elever i Skolinspektionens granskning vill också få mer undervisning om NPF, psykisk
ohälsa, stress och känslor. Fokus ligger ofta på fysisk hälsa (rörelse, kost och sömn). Eleverna
säger att skolan undervisar om verktyg för att möta stress och vikten av rörelse utan att det
avspeglas i skolvardagen. Det är mycket att göra och man sitter still på sin stol.
Här diskuterade gymnasieskolans ledningsgrupp ett hälsofrämjande schema: kan man
exempelvis lägga in rörelsepauser under skoldagen? Rektor för Handels- och
administrationsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet ska undersöka det
tillsammans med schemaläggaren (tillika verksamhetsutvecklare).
Skolinspektionen ser även att samverkan mellan ämnen oftare bygger på personkemi än
strategiska beslut, trots att man vet att samordning kan minska elevers stress. När detta
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lyftes med rektorerna i Luleå var det flera som förde fram motsatsen.
Naturvetenskapsprogrammet pekade på sin satsning på internationella samarbeten, vilket
blir en röd tråd i flera kurser. Handels- och administrationsprogrammet samt Hotell- och
turismprogrammet arbetar för att elever ska kunna göra en uppgift som bedöms i flera
kurser samtidigt. Samhällsvetenskapsprogrammet lyfte att man blivit Amnestyskola och att
lärare samverkar kring aktiviteter som satsningen medfört.
Alla gymnasieprogram vid Luleå gymnasieskola har tillgång till digitala belastningsscheman
på Teams, där syftet är att lärare ska föra in större uppgifter och prov, för att elever ska få
överblick och för att motverka för stor arbetsbörda. Användningen varierar dock och det är
troligt att en del elever inte får tänkt överblick.
3.SKA innefattar sällan ett hälsoperspektiv. Rekommenderat är att analysera resultat på gruppnivå
och att använda elevhälsans kompetenser i kvalitetsarbetet.
Myndigheten pekar bland annat på att det på en skola kan finnas parallella kartläggningar
(ex. elevhälsosamtal kontra idrottslärares), vilka aldrig sammanförs.
Vid diskussioner om detta utvecklingsområde ansåg ledningsgruppen att det finns
utvecklingspotential även för vår skola. Diskussionerna lär fortsätta i lokala
ledningsgrupper.
3.3.3

Medicinsk elevhälsa

Patientsäkerhet
Elevhälsans Hälso-och sjukvårdsverksamhet fortsätter att utveckla sina processer och
kvalitetsdokument och att göra dem kända för alla professioner i verksamheten. Ett tydligt
ledningssystem med processkartor gör det enkelt för medarbetaren att följa rutiner och
metoder. Förutom att varje medarbetare har också ansvar att vara uppdaterad och söka
information på egen hand så har kontinuerlig utbildning och information skett kring detta.
3.3.4

Corona COVID-19

Pandemins påverkan på utbildningen är en återkommande röd tråd i denna
kvalitetsredovisning.
För att ytterligare få fatt på vilka konsekvenser pandemin har haft, med fokus på elevernas
mående så anställde gymnasieskolan inför ht 2021 en projektledare, forskaren Lillemor
Östman. Östman är disputerad inom ämnet hälsovetenskap med ungdomsinriktning.
Östmans uppdrag var att:
•

Omvärdsspana och ge översikt av forskningsläget vad gäller pandemins påverkan på
ungdomar.
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o

•

också publicerad på en intern hemsida, som kan nås av Luleå kommuns medarbetare.

Kartlägga nuläget och förväntat läge genom samtal med Elevhälsans personal.
o

•

Rektorer och Elevhälsans personal har fått ta del av forskningsöversikten. Den finns

Även denna analys finns publicerad på nämnda hemsida.

Analysera en enkätundersökning som riktades till eleverna. Enkäten innehöll frågor
om mående under och efter pandemin. Syftet var att dels teckna en övergripande
bild, dels ge rektorer data för den egna enheten. Tanken är att rektor tillsammans
med Elevhälsa ska kunna planera för insatser utifrån elevsvar på den egna enheten.

•

Stötta rektorer (och eller Elevhälsa) i övriga insatser som syftar till att främja hälsa
post-covid.
o

Östman har hittills gett evidensinformerad introduktion i motiverande samtal och
positiv psykologi.

Enkätundersökningen besvarades av 1583 elever, vilket motsvarande 68 procent av de
inskrivna eleverna vid tiden för undersökningen. Det finns svar från samtliga program.
Kvantitativ del – korta nedslag
•

En klar majoritet, nästan 75 procent, är positivt inställda till att komma tillbaka till
skolan (skattning 3-4 på en fyragradig skala). 79 procent tror att de kommer klara
skolan bra (skattning 3-4).

•

70,6 procent av Åk 2 och Åk 3-elever upplever att skolan är bra på att ge stöd till
elever som behöver det.

•

Det bästa med att vara i skolan igen efter pandemin är för flertalet att få träffa
kompisar och skolpersonal igen (36 procent). Därefter följer att få rutiner (23,9
procent) och att närundervisningen i skolan passar bättre (16,6 procent). Detta tyder
på att skolans sociala dimension är viktig. Att elever uppger att närundervisning
passar dem bättre kan också knytas till den sociala dimensionen. En trolig tolkning är
att det man saknar med närundervisningen är kontakten med människor, vilken inte
är lika lätt att få till via skärm och fjärrundervisning.

•

8 av 10 elever har någon att prata med om sådant som känns svårt, men 10 procent
eller 158 individer har ingen att prata med om det svåra. Här kan skolan göra en
insats eftersom alla rektorer fått ut data för sina program. Det betyder att elevhälsan
på de program där elever angett att de inte har någon att prata med om sådant som
känns svårt kan göra riktade insatser, exempelvis öka sin synlighet och lyfta fram
möjligheten till samtalskontakt.
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•

Det är vanligast med ett oförändrat mående under pandemin (53,8 procent), men 3 av
10 har mått sämre under pandemin än annars. Viss skillnad ses mellan pojkar och
flickor, där 37,7 procent av flickorna jämfört med 22,7 procent av pojkarna mått
sämre än annars.

•

Den vanligaste negativa hälsoeffekten under pandemin är stress över skolarbetet
(40,7 procent), följt av ätit annorlunda (27,4 procent) samt tränat/motionerat mindre
(26,3 procent). Att skolan stressat eleverna under pandemin känns igen från tidigare
lokala uppföljningar och skolan har försökt möta det genom samordning av
uppgifter så att elever inte har tunga inlämningar i flera ämnen samtidigt.

Kvalitativ del – tematisk analys
Anmärkningsvärt för den kvalitativa delen är att materialet är omfattande. Betydligt fler än
vid andra undersökningar gjorda vid Luleå gymnasieskola har tagit chansen att uttrycka sig.
De öppna frågor som fanns i enkäten analyserades med en tematisk analys (Braun & Clarke,
2012) där syftet är att fånga det som är viktigt och representativt i datamaterialet, i relation
till syftet. Det vill säga sådant som nämns eller framträder frekvent och som anses relevant.
Den övergripande forskningsfrågan var: Hur beskriver eleverna sin pandemiska och postpandemiska hälsa?
Kvalitativ del – korta nedslag
•

De elever som känt att de haft tillräckliga personliga resurser (som kunskap, stöd,
tydlighet) att hantera utmaningarna tiden med skola hemma berättar om växt och
personlig utveckling. De har känt stolthet över att klara av att jobba mera självständigt
och av att vara flexibla. Medan för de elever som känt att utmaningarna vägt tyngre
än de personliga resurserna (bristfälligt stöd, svårt att klara studierna på distans,
svårt att förstå instruktioner) har skola hemma upplevts som mer stressande. De är
rädda de inte fått tillräcklig kunskap.

•

Vissa elever beskriver en ökad självkänsla, de har lärt sig hur de jobbar och fungerar
bäst. Vissa elever berättar att de fungerar bättre i en lugn arbetsmiljö, som skola
hemma, men för andra passar en klassrumsmiljö där de får stöd av kamrater och
personal bättre.

•

Vissa elever har upplevt mindre stress under skola hemma (mindre intryck, ljud
o.v.s.) medan andra upplever mindre stress i skolan (lättare att få stöd och hänga
med).

•

Eleverna har märkt av den viktiga relationsbyggande funktion skolan har, många
berättar om känslor av isolering och ensamhet när de inte varit i skolan. Både
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personal och kamrater är viktiga relationer för eleverna.
•

Vissa elever berättar om svåra känslor som oro och depression under skola hemma,
medan andra upplever dessa svåra känslor vid återgången till skolan.

•

Vid återgången till skola berättar eleverna om stress skolresorna innebär, om trängsel
och oro för smitta, men också oro för att nya restriktioner gör att distansundervisning
återinförs. Det tar tid att vänja om sig.

3.3.5

Introduktionsprogram: Yrkespaketen och etablering

Yrkespaketen och etableringen
Uppföljningen genomfördes inte på ansvarig enhet. Rektor anger detta som ett prioriterat
utvecklingsområde för LÅ 21/22

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. Det är naturligt eftersom elevhälsans arbete styrs av behov man ser i exempelvis
elevhälsosamtal, individuella samtal med elever, elevers kunskaps- och sociala utveckling
samt ET-möten.
Hög kompetens och systematik
Gemensamt är att kompetensnivån bedöms som god. Skolsköterska, kurator och
specialpedagog finns på alla program. Skolpsykolog är central resurs. Det finns 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 osv.
Samverkan både fungerar och utmanar
På de flesta enheter fungerar samverkan mellan elevhälsoteamen och lärare bra. Man lyfter
att elevhälsan är en nyckelfaktor för sårbara elever som annars inte skulle klara skolan. Flera
enheter exemplifierar hur Elevhälsan arbetar främjande och förebyggande genom att bygga
relation med elever genom att agera faddrar för vissa klasser, besöka verkstäder, delta vid
skolstartens "trivsel-dagar" etcetera. Genomgående är Elevhälsans bidrag i
likabehandlingsarbetet, där personal samverkar med lärare, rektorer och elever i arbetet med
att analysera vilka risker för kränkningar som finns och planera för aktiva åtgärder.
På några enheter menar man att samverkan mellan lärare och Elevhälsans professioner
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behöver stärkas. Som åtgärd har Elevhälsan tagit fram en enkät riktad till alla mentorer och
lärare. Enkäten ska vara grund för planering och utveckling av samverkan.
Klasstid som forum för främjande och förebyggande arbete används, men
förbättringspotential finns. Ett utvecklingsområde som framförs av Estetiska programmet är
att klasstid planeras av mentor tillsammans med klassen och elevhälsan. Man önskar en
systematik och tydlig planering så att elevhälsan som är delad mellan flera program kan
delta så mycket som möjligt i detta förebyggande och främjande arbete. En utvecklingsgrupp
med lärare och Elevhälsopersonal ska vidareutveckla Klasstid inför en "nypremiär" ht 2022.
Pandemins påverkan på Elevhälsan
Enheterna rapporterar att Elevhälsans medverkan i Klasstid inte kunnat genomföras fullt ut
på grund av fjärrundervisning. Kuratorerna tog dock fram en digitaliserad föreläsning om
stress, vilken mentorerna kunde visa för elever via Teams. Generellt har Elevhälsans arbete
med digitala kanaler utvecklats enormt. Att ta kontakt med elever via Teams har blivit en
framgångsfaktor för upprätthålla kontakt med elever som behöver samtalsstöd eller hjälp att
strukturera studier. Rektorer menar också att överlämningarna från grundskolan
effektiverades när de genomfördes digitalt.
Stort genomslag för PMO
Alla enheter vid gymnasieskolan använder nu journalföringssystemet PMO. Generellt verkar
det leda till bättre systematik i Elevhälsoteamets möten. Ekonomiprogrammet sammanfattar:
"när beslut särskilt noteras och sammanfattas i PMO blir det tydligt för alla vilka uppdrag
var och en har. Det här arbetet behöver vi fortsätta att jobba med för ökad likvärdighet i
behandlingen av elever samt för att få ut det mesta av vårt tvärprofessionella team."
De enheter som infört fasta ET-tider för alla mentorer (istället för att mentor bokar tid vid
behov) är nöjda med upplägget. Flera program uppger att de vill prova detta under
kommande läsår. Tanken är att Elevhälsoteamet snabbare ska få kännedom om elever som
behöver teamets stöd.
Ledningsorganisation utmanar fortfarande
Sedan 2016 leder biträdande rektorer Elevhälsans arbete på delegation av rektor (undantaget
vissa varianter av Introduktionsprogrammet). Ledningsgruppen vid Luleå gymnasieskola
förstår att det finns fortsatt utvecklingsbehov vad gäller att få samledarskapet att fungera
optimalt i alla kvarter. En rektor kommenterar: "Vi har fortfarande utmaningar som vi måste
fortsätta arbeta aktivt med. Från min utgångspunkt som rektor så anser jag att mycket
fungerar väl och att vi kommer få till de delar som ses mindre lyckat.". Det handlar om att
hålla fast vid grundtanken om delat ledarskap där rektorer jobbar med det
undervisningsnära och andra skolledare leder andra processer.
Majoriteten menar att samledarskapet fungerar och att elevhälsan upplever delaktighet i
skolutvecklingen. Man ser snabbare omhändertagande av ärenden och beslut där så krävs.
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Ansvarsfördelningen är väl känd av lärarna och innebär också en stor avlastning för rektor.
De kritiska rösterna pekar istället på parallella spår, rektor och lärarna kan jobba med ett
ärende som aldrig kommer upp på ET:s bord. Rektor får ofta i uppdrag att träffa elever, men
har inte varit med på förberedande ET-möten. Det leder till att de inte är insatta i ärendena
och mötet med elev får sämre kvalitet. Det kan bli dubbelarbete för elevhälsopersonalen som
behöver sätta in rektor i ärendet då dokumentationen från PMO ibland är otillräcklig.
Projekt på IM avslutat med förslag på fortsatt utveckling
Introduktionsprogrammen har generellt fler elever i behov av Elevhälsans stöd jämfört med
övriga program. Mentorer tenderar av omsorg om eleverna att ta på sig uppgifter som
egentligen är kuratorns. En IM-rektor skriver: "ingen lärare ska lämnas ensam till svåra
ärenden utan alltid kunna få stöd med sig." Samverkan mellan professioner är således
kanske än mer viktig här.
Under året har en extern projektledare (forskare) lett ett projekt med syftet att öka
samverkan mellan såväl IM-varianterna som mellan professioner som arbetar på IM (lärare,
elevhälsa, vägledare, rektor). I den avslutande projektrapporten finns flera förslag på fortsatt
arbete, sammanfattningsvis:
1. fortsatt samverkan mellan de fyra rektorerna på IM, men en tydlig samordnande roll
för någon av skolledarna (eller helst 1 rektor)
2. fortsatt samverkan mellan IM-enheterna, tillfällen för erfarenhetsutbyten för
personalen (lärare, elevhälsa och vägledare) inom de områden som personal anser
relevanta. Samverkan kan innefatta "synkning" av de olika professionernas årshjul.
3. Kompetensutveckling för personal i form av metoddagar inom evidensinformerade
metoder som motiverande samtal och positiv psykologi eller andra främjande och
förebyggande metoder.
Nedan en kort summering av vad varje IM-variant tar med sig ur projektet.
Språkintroduktionen lyfter fram arbetet med att få insyn och samsyn bland annat genom att
elevhälsans samtliga professioner och lärare lär känna varandras årshjul. Årshjulen mellan
de olika IM-varianterna behöver också kugga i varandra och på så sätt möjliggöra bättre
samarbete. Arbetet med årshjulen fortsätter under kommande läsår. Språkintroduktionen
fick under läsåret fördjupningsutbildning i motiverande samtal, vilket användes i
undervisningen (formativa samtal). Planer finns på att spela in en utbildningsfilm som kan
inspirera andra program.
Introduktionsprogrammet på Hackspetten berättar om god samverkan och fungerande
rutiner, där man träffas minst en gång i veckan för att tillsammans prata om elevernas
mående och utveckling. Genom IM-projektet har man fått syn på metoden
Behovskompassen. Det kan vara en modell för effektivare ET-möten. Hackspetten var under
året piloter för nya lärplattformen Unikum och lärare upplevde det stressande att delta i
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flera utvecklingsprojekt samtidigt.
På Kungsfågelns Introduktionsprogram har lärare och elevhälsans personal planerat läsåret
tillsammans. Samordning av Klasstid har fungerat väl eftersom en lärare fått ansvar för
bokning och kontakt med Elevhälsans personal. Från IM--projektet tar man, liksom
Hackspetten, med sig behovskompassen.
IM Örnen, där elever med svag skolanknytning finns, har utarbetat ett förväntansdokument
som syftar till att elever ska öka närvaron i skolan. Man har också tagit fram individuella
studieplaner som delas av all personal. Syftet är att levandegöra arbetet med
studieplanering. Inte bara studie- och yrkesvägledare utan även lärare eller annan personal
kan prata om planen tillsammans med eleverna, vilket antas öka motivation till studier.

4.2 Analys av studie- och yrkesvägledningen
Sammantaget fungerar studie- och yrkesvägledning vid Luleå gymnasieskola bra. Främsta
styrka är en välutbildad kår av vägledare, liksom samverkan med kollegor. Det sker bland
annat i forumet FIS (fortbildning i samverkan) där vägledare från samtliga skolformer och
arbetsmarknadsförvaltningen tar del av kompetensutveckling samt utbyter erfarenheter.
Elever verkar generellt uppskatta vägledningsaktiviteter. Efter aktiviteter i grupp noterar
vägledarna en ringar på vattnet effekt. Fler söker upp studie- och yrkesvägledaren för
enskilda samtal.
Vägledning i vid bemärkelse fortsatt prioriterat
Utvecklingsbehovet finns fortfarande inom studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse (se
särskilt avsnitt om detta) eftersom arbetet pausats på grund av pandemin. Gymnasieskolan
kommer att följa upp arbetet med vägledning i vid bemärkelse genom en aktivitet i
verksamhetschefens styrkort.
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 elevers behov av studie- och yrkesvägledning diskuteras.
Elevernas olika behov på skilda program är alltså styrande.
Behov av uppföljning bör lyftas
Enstaka enhet efterlyser övergripande uppföljning av studie- och yrkesvägledning, dock ges
inga förslag på hur det skulle kunna se ut. Den byaövergripande uppföljning som görs idag
grundar sig på tre frågor i skolenkäten som genomförs vartannat år. Frågorna handlar om
vägledarens tillgänglighet, om elever fått vägledning enskilt eller i grupp samt om annan
person än SYV pratat om arbetsmarknad/branscher osv (vägledning i vid bemärkelse).
Elever får skatta hur nöjd hen är. Eventuell ytterligare uppföljning bör diskuteras i
ledningsgrupp. Vi ska inte utvärdera för utvärderandets skull, däremot om professionen och
skolledningen skulle se en vinst med det. Utformningen av uppföljningen är central.
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Digital kommunikation ökar efterfrågan
De negativa effekterna pandemin haft på vägledningen har redan nämnts. Precis som
Elevhälsans personal lyfter studie- och yrkesvägledarna att de utvecklat sin digitala
kommunikation med elever. Även här tycks elevernas intresse öka (jämför med aktiviteter i
grupp): "Vi ser att antalet frågor ökar när eleverna får snabba svar."
Studieplaner på IM ses över
Under läsåret 2021-22 ska studie- och yrkesvägledarna på Introduktionsprogrammen se över
hur individuella studieplaner kan förbättras i syfte att öka elevernas motivation. Detta görs
utifrån ett stödmaterial från Skolverket, vilket IM-rektorerna lärde känna genom
utbildningen "Styrning och ledning av Introduktionsprogrammen". Vägledarna på IM har
tagit sig an uppgiften med entusiasm och verkar uppskatta återkommande
samverkansmöten med rektorerna.
Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan ska, enligt läroplanen, samverka med grundsärskola, arbetsliv och
socialförvaltningen, daglig sysselsättning, arbetsförmedlingen och försäkringskassan samt
med arbetslivet i övrigt. Detta uppfyller Luleå gymnasieskola.
Orsaken är att gymnasiesärskolan har prioriterat utveckling av metoder och arbetssätt för
professionell studie- och yrkesvägledning och samverkan med arbetsliv.
Uppföljningar visar att eleverna på gymnasiesärskolan känner sig väl bemött av studie- och
yrkesvägledaren. De får stort stöd och kunskaper för att planera sin framtid i fortsatta
studier eller arbetslivet.
Både information till nya elever och APL påverkades av pandemin
I år nio har elever och vårdnadshavare flera tillfällen för information och vägledning inför
valet till gymnasiesärskolan. På grund av pandemin genomförde inte eleverna i år nio
programpraktik som brukligt.
Eleverna som går Nationellt program ska göra 22 veckors APL kopplat till deras kurser.
Studie och yrkesvägledare samverkar med elever, mentorer och vårdnadshavarna samt
företagare i Luleå kommun om APL-platser till våra elever. Under läsåret har tillgång till
APL-platserna minskat drastiskt på grund av pandemin.
Individuella programmet har ingen styrd praktik. Det är rektor som fattar beslut om praktik
för den enskilda eleven. Gymnasiesärskolan har även tillgång till ett fik där eleverna får
träna olika arbetsuppgifter inför vuxenlivet.
"Brygga" till vuxenlivet
I år 4 bjuder Studie- och yrkesvägledare in elever och målsman, LSS, arbetskonsulter från
kommunen och arbetsförmedlingen till planeringskonferens. Detta för att underlätta
övergången för eleven från skola till arbetsliv. I slutet av studietiden maj månad bjuder
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rektor in till avslutningskonferens där alla aktörer deltar.

4.3 Analys av resultaten och gymnasieskolans arbete
Läsåret 2020-21 har i princip helt genomförts i skuggan av pandemin, även om skolåret
inleddes med "vanlig" skola. Positiva erfarenheter av pandemin är den flexibilitet som
verksamheten visat. Gymnasieskolans rektorer har under ett och samma läsår omskapat
organisationen tre gånger – från helt öppen skola men med åtgärder för att minska
smittspridningen (skolstart) till helt stängd skola (sen hösttermin) och därefter gradvis
övergång till mix av fjärr- och distansstudier (vårtermin). Den främsta tillgången är en stabil
personalstyrka med genomgående hög kompetens. Detta gäller skolans alla professioner.
Vi ser också stora framsteg vad gäller digitaliserad skola. All skolpersonal, inte bara den
undervisande, har vant sig vid andra former för kommunikation med elever (Teams). Lärare
har stöttat varandra i arbetet med att digitalisera undervisningen och rektorer pekar på ökat
kollegialt lärande kring bland annat digitala examinationer. Men de negativa erfarenheterna
överväger. Det framgår genom facklig samverkan (där medarbetares stress och oro
diskuterats) enheters lokala uppföljningar, liksom den stora post-covid-undersökningen
bland elever.
Pandemins påverkan på studieresultaten är dock inte så stor som rektorskollektivet
befarade. Lokal genomströmning ligger totalt sett stabilt kring 77 procent medan den
officiella genomströmningen i år visserligen backar svagt (från 81,9 till 81,5 procent) men
över tid ökar stadigt. Genomströmningen minskar dessvärre på yrkesprogram, såväl lokalt
som i officiella data. Genomströmningen (officiell) på yrkesprogram är i år dessutom lägre
än för motsvarande program i riket.
Introduktionsprogrammet har visserligen ett något sämre studieflöden (40,1 procent, jämfört
med 46,5 procent förra läsåret). På den positiva sidan noteras att andelen som är kvar på
samma IM-variant efter 2 år minskar. På IM finns också färre avbrott. Gymnasieskolan har
under flera år drivit förbättringsarbete på IM och förhoppningsvis är det resultatet av det vi
ser nu. Andelen elever som från IM övergår till nationella program minskar dock. Vi tror att
satsningen på fler IMV-platser kan vända den trenden. IMV-elever saknar enstaka betyg och
samläser med det program de önskar gå. Det kommer att vara en utmaning för eleverna att
klara behörigheten (saknade betyg) på bara 1 år, vilket föreskrivs i plan för utbildning. Det
kräver goda stödinsatser från skolans sida. Hur utfallet blir följs upp i nästa
kvalitetsredovisning.
Genomsnittligt betygspoäng för nationella program totalt sett ligger också stabilt, med små
variationer de senaste åren. Vi ser dock skillnader mellan programtyper. De
högskoleförberedande programmen ökar, medan yrkesprogram har den tangerat lägsta
genomsnittliga betygspoängen på flera år.
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Andelen F-betyg bland åk 3-elever totalt sett är något större, men inte alarmerande under en
femårsperiod. Andelen F bland elever på yrkesprogram (samtliga årskurser) ökar däremot
tydligt, från stabila drygt 5 procent de senaste åren till över 8 procent 2021. Genomsnittligt
betygspoäng, genomströmning och genomlysningen av andel F-betyg kan sammantaget
ses som en indikation på att pandemin påverkade yrkeselevernas studieresultat i större
utsträckning än övriga elevers.
Utvecklingsarbete i skuggan av pandemin
Många utvecklingsinsatser pausades för att rektorer behövde prioritera ständiga
omställningar på grund av pandemin. Trots detta ser vi utveckling inom två av de tre
områden vi valde ut för året: Fortsatt fokus på ökad genomströmning, insyn, samsyn och framsyn
på Introduktionsprogrammet samt långsiktig kompetensutvecklingsplan. Det är dock svårt att
tydligt koppla genomförda insatser till de resultat vi ser idag. Målsättning för samtliga
insatser är långsiktiga. Sammanfattningsvis har följande insatser gjorts:
Genomströmning: På grund av rektorers höga arbetsbelastning kunde vi inte genomföra
planerade insatser inom detta område. Dessa var: fördjupad analys av sjunkande
modellberäknat värde, satsning på vägledning i vid bemärkelse för ökad motivation,
utveckling av lärstudior och samverkan med högstadiets rektorer. Omtag planeras inom
samtliga områden.
Utveckling av Introduktionsprogrammet: Har genomförts trots pandemin, vilket vittnar om hög
motivation för förbättringsarbete hos deltagande rektorer och personal. Utvecklingsarbetet
var tudelat; dels arbetade en projektledare med att implementera metoder för ökad
samverkan, dels deltog rektorsgruppen samt utvecklingsledare i Skolverkets utbildning och
nätverk: "Styrning och ledning av Introduktionsprogrammen".
Projektledaren höll gemensamma träffar, utifrån teman som personalen själva pekat ut som
prioriterade i tidigare kartläggning. Dessa områden var: motivation och lärande samt
didaktik på IM. Personalen har under dessa vinjetter fått föreläsningar om positiv psykologi
med gästföreläsare från Vasa, föreläsning om Grit och motivation med skolpsykologen samt
digital didaktik och datasäkerhet (skolans IT-utvecklare). Personalen har också fått inblickar
i olika metoder och verktyg hämtade från fältet positiv psykologi och motiverande samtal.
Dessutom arbetade projektledare enskilt med IM-varianterna utifrån behov, ex. fortsatte
Språkintroduktion arbetet med motiverande samtal och årshjul för samverkan med
Elevhälsans personal.
Resultaten av utvecklingsarbetet är en ökad samsyn mellan IM-varianterna, även om
utvecklingspotential fortfarande finns. Rektorerna har genom Skolverkets utbildning enats
om en fortsatt plan för utveckling, se nedan effektkedjan.
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Långsiktig kompetensutvecklingsplan: Beslutades av ledningsgruppen under läsåret. Det som
redan kunnat genomföras är frivillig utbildning i positiv psykologi för all intresserad
personal. Projektledaren på IM, som har spetskompetens inom området, har också spelat in
en introduktion till motiverande samtal (även det efterfrågat i kartläggningen). Tidigare
beskrivet utvecklingsområde (se avsnitt observerade resultat) där ämnesnätverk ska arbeta
med aktionsforskning i det lilla anknyter också till detta utvecklingsområde. Det var tydligt i
kartläggning av lärares önskemål att de önskade fortbildning utifrån ämne. I och med
satsningen på aktionsforskning har gymnasieskolan avsatt 100.000 kr/termin för
fortbildningsinsatser. Summan kan tyckas liten, men i och med utvecklingen av digitala
lösningar räcker budgeten tämligen långt när förstelärare bokar föreläsare. Det är både mer
kostnadseffektivt och miljövänligt att låta experter komma till våra ämnesnätverk, antingen
digitalt via Teams/Zoom eller fysiskt, istället för att skicka enstaka lärare på kurs.
I kompetensutvecklingsplanen lyfts ökad samverkan med övriga skolformer kring
utbildningspaket. Dessa skulle kunna vara återkommande och erbjudas all personal inom
förvaltningen. Efter arbete i förvaltningens forskning och utbildningsråd (FoU) har
förvaltningens ledningsgrupp gett utvecklingsledarna i uppdrag att börja skissa på formerna
för ett "BUF Academy". Omvärldsspaning visar att fristående skolkoncerner erbjuder sådan
fortbildning för personal och att de dessutom marknadsför det. Om Luleå kommun
utvecklar ett BUF Academy kan det vara en del i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vad i våra resultat har vi inte tagit hand om: utvecklingsområden kommande läsår
Enligt SKR:s databas Kolada är gymnasieskolans resultat inom de 25 procenten bästa
kommunala huvudmän i landet (år 2021, genomsnittligt betygspoäng och genomströmning
på tre år, samtliga program inklusive IM). Samtidigt ser vi utifrån modellberäknat värde att
vi borde nå ännu bättre resultat. Resultaten är snarare stabila, istället för tydligt ökande. En
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utmanande fråga är: Står Luleå gymnasieskola still vad gäller studieresultat?
Ett sätt att ta nästa steg är höjd undervisningskvalitet. Skolforskning visar gång på gång (ex
Jan Håkanssons forskningssammanställningar) att det som påverkar studieresultat mest är
vad som sker i klassrummet. Därför kommer gymnasieskolan att tre år framöver fokusera på
skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi gör det genom kollegial samverkan
i ämnesnätverk som leds av förstelärare. Se avsnitt Utvecklingsområden för en närmare
beskrivning.
Rektorer uttrycker oro för att elever i åk 1 och åk 2 (oavsett programtyp) inte fått lika stort
djup i sina kunskaper på grund av pandemin och fjärrundervisning. Vissa lärare har kallat
undervisningen nödundervisning, man har med bravur klarat av att med stor flexibilitet lösa
undervisningen, men det är troligt att kvaliteten inte varit densamma. Det kan leda till att
"pandemi-kullarna" klarar efterföljande, svårare kurser sämre än tidigare årskullar. Det är
därför viktigt att följa utvecklingen framöver och ha beredskap för stödåtgärder.
Troligen har pandemin även påverkat det främjande och förebyggande arbete. Skolpersonal
har inte kunnat bygga lika goda relationer med eleverna. Därför har gymnasieskolan
beslutat om att arbeta för post-pandemisk beredskap, vilket beskrivs i avsnittet
Utvecklingsområden. Även utvecklingsarbetet med Klasstid kan knytas till pandemin,
eftersom det syftar till att vässa främjande och förebyggande arbete genom samverkan
mellan lärare och Elevhälsa. Arbetet med Klasstid knyts till utvecklingsområdet
Genomströmning.
Under utvecklingsområdet Genomströmning ska vi också fortsätta utveckla
Introduktionsprogrammen, bland annat med fokus på individuella studieplaner och
bedömning av kunskapsprogression innan godkända betyg. Utvecklingen utgår från
stödmaterial från Skolverket. Enhet C, med svag genomströmning på
Samhällsvetenskapsprogrammet och särskilt för pojkar, deltar i SKR:s program för fullföljd
utbildning. Förhoppningen är att de erfarenheter som görs där kan komma fler program
tillgodo. Den gemensamma resursen lärstudior ses också över. För två läsår sedan gjordes en
stor genomlysning. Resultatet har inte kunnat omhändertas på grund av pandemin.
Könsaspekter på gymnasieskolans resultat
I årets kvalitetsredovisning ses tydliga skillnader mellan pojkar och flickor, exempelvis:
•

Fler flickor har åtgärdsprogram, jämfört med pojkar (motsatt bild i grundskolan)

•

De senaste åren har avbrott av "annan orsak" ökat bland flickor. Läsåret 2020-21 var
de fler än för pojkar.

•

Bakom avbrott "annan orsak" kan psykisk ohälsa dölja sig. En del av ohälsa är
upplevd stress, vilken är klart större hos flickor jämfört med pojkar, sett till
elevhälsosamtalen.

•

Andelen flickor (37,7 procent) som uppgav att deras mående under pandemin var
sämre än vanligt är större än för pojkar (22,7 procent).
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•

Flickor har lägre lokal genomströmning på yrkesprogram jämfört med pojkar. Bilden
är den omvända för högskoleförberedande program.

•

Flickor har högre betygsgenomsnitt än pojkar, även om "gapet" minskat detta år och
pojkars genomströmning är den tangerat högsta på en fyraårsperiod.

Gymnasiechef och utvecklingsledare kommer att genomföra resultatdialoger på temat
jämställdhet med samtliga rektorer. Syftet är att fånga in rektorernas bild av läget på den
egna enheten.
Rektorn för Idrottsgymnasiet, som i år blir klar med sin rektorsutbildning, kommer att
fokusera sitt avslutande arbete på jämställdhet. Gapet vad gäller pojkars och flickors
betygsgenomsnitt är särskilt stort på Idrottsgymnasiet, jämfört med övriga utbildningar vid
Luleå gymnasieskola. Rektor kommer att intervjua elever för att hitta ungdomarnas egna
förklaringsmodeller och förslag på åtgärder. Vi tror att rektorns arbete kan inspirera andra
kollegor.

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.
Pandemipåverkan svag, bortsett från APL
Tyvärr har pandemin medfört att APL inte kunnat ges i planerad omfattning. I övrigt har
verksamheten pågått som vanligt under pandemin då skolformen undantogs från
bestämmelser om fjärrundervisning. De elever som tillhör riskgruppen har dock i större
utsträckning varit hemma. Eleverna som går gymnasiesärskolan har uppfyllt sina
studieplaner, några av dem har reducerat program utifrån deras förmågor och
förutsättningar.
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 likabehandlingsarbetet arbetar gymnasiesärskolan aktivt med förhållningsätt elever
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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 fortsätter att fokusera på att 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.
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 en förstelärare inom Gymnasiesärskolan. Läraren ingår i Gymnasiebyns
förstelärargrupp och IT-råd. I dessa forum planeras gemensamma fortbildningar för
personal i Gymnasiebyn. Rektor träffar sin 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
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sysselsättning samt med arbetslivet i övrigt. Studie- och yrkesvägledningen fungerar väldigt
bra.
Avslutningsvis ansvarar rektor för Gymnasiesärskolan 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:

Ökad genomströmning

Post-pandemi beredskap

Vetenskap och beprövad
erfarenhet

Varför är
utvecklingsområd
et prioriterat?
Motivera utifrån
resultat och
analys.

Gymnasieskolans
genomströmning är generellt
god, men den ökar bara knappt.
Förbättringspotential finns
också jämfört med kommunens
förutsättningar, enligt SKR:s
modellberäknade värde
(hänsyn tagen till
socioekonomi).

Utifrån tidigare pandemier vet
vi från internationell forskning
att psykisk ohälsa kan öka.
Därtill befaras ett
kunskapsglapp när elever
under lång tid fått
fjärrundervisning.
Betygsnivåerna är visserligen
stabila, men rektorer befarar att
kunskaper inte är lika djupa
(befästa) som efter ett "vanligt"
skolår.

All skola ska vila på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Det finns
en vilja att utveckla detta, hos
förstelärarna, nyckelpersoner
för förbättringsarbete.

Inom vilket/vilka
styrande
dokument finns
utvecklingsbehov
en?

Läroplan kap 2, avsnitten
Kunskaper

Skollag: 2 kap §25. "Elevhälsan
ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande."

Skollag: 1 kapitlet, §5.

Vilka konkreta
effekter förväntas?
På kort och lång
sikt?

På lång sikt en stabilt ökande
genomströmning. På kort sikt
väl genomförda
utvecklingsarbeten.

Handlingsberedskap bland
personal. Minskad risk att
elever "faller mellan stolarna".
Minskad andel elever med og
frånvaro över 5 procent jämfört
med senaste läsåret utan
pandemi (2019-20). Ingen
ökning av andelen F-betyg
jämfört med 2019-20.

På kort sikt en förändring av
ämneslagens arbete - ökat fokus
på vetenskap och beprövad
erfarenhet.
På längre sikt förbättrade
elevresultat.

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

Motivation till
utvecklingsarbetet är hög hos
deltagarna, men det är som
alltid i skolan svårt att finna tid.
Rektorer prioriterar arbetet
genom bland annat styrning av
fasta mötestider (onsdagar).
Inga särskilda ekonomiska
resurser finns att tillgå.

En projektledare har anställts
för att utföra undersökningar
och stötta rektorer i arbetet med
att planera och genomföra
insatser. Anställningen av såväl
projektledare och extra lärare
var möjlig tack vare ekonomiskt
överskott.

Det finns en stor potential i
ämnesnätverken som leds av
förstelärare. Ledarskapet är
generellt accepterat och tid
finns avsatt en onsdag i
månaden. Därutöver har
rektorerna enats om 1 kdag/termin för arbetet.
Förstelärare får dessutom en
inspirationsdag och en dag för
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möjlighet att dela med sig av sin
kunskap samt att lära av
varandra för att utveckla
utbildningen,"
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Utvecklingsområ
dets Vad och Hur

Utvecklingsområde 1:

utvecklingsområde 2:

Utvecklingsområde 3:

personalstyrka i Elevhälsan
med god kompetens och nära
samverkan med programmen.

inläsning.

Vilka insatser ska
genomföras? På
kort och lång sikt?

En enhet, C (SA, HU, HVfrisör)
deltar i SKR:s projekt för
fullföljd utbildning. Arbetet
med att utveckla IM utifrån
rektorers deltagande i
Skolverkets
utvecklingsprogram "ledning
och styrning av IM" fortsätter.
Lärare kommer att arbeta med
modeller för att följa och
kommunicera elevers
kunskapsprogression innan
godkända betyg. Konceptet
Klasstid för främjande och
förebyggande insatser
revideras. Diskussioner om
förbättringar av lärstudior sker
på varje kvarter i syfte att nå
fler elever.

Kartläggning av nuläget
tillsammans med Elevhälsans
personal. Skolstartsenkät för att
kartlägga hälsoläget bland
elever post-pandemin. Förstärkt
fokus på närvaro och tidiga
insatser vid frånvaro.
Vuxennärvaro i skolan
prioriteras. Tillfälliga extra
lärarresurser under ht 2021.

Alla ämnesnätverk ledda av
förstelärare ska genomföra en
mindre aktionsforskning inom
ett område för undervisningen.
Arbetet innefattar: val av
område, kartläggning av
nuläge, aktioner (försök) och
uppföljning.

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

SKR-projektet följs upp i
enlighet med utvecklingsplan
som tas fram. Utvecklingen av
IM följs upp kontinuerligt av
rektorer och utvecklingsledare
genom regelbundna möten.
Förbättringsarbetet med
Klasstid och lärstudior följs upp
nästa läsår, då förändringar ska
driftas.

Insatserna följs upp och
utvärderas av ledningsgruppen
under återkommande
resultatdialoger under läsåret.

Utvecklingsarbetet redovisas
som ett avsnitt i kommande
läsårs kvalitetsredovisning.

Hur kan
utvecklingsarbetet
kopplas till
relevant forskning
och beprövad
erfarenhet?

SKR-projektet medför att
deltagande enhet och
huvudman får ta del av aktuell
forskning inom området.
Utvecklingen av IM bygger på
beprövade erfarenheter som
rektorer fått till sig via
deltagande i Skolverkets
nätverk. Utvecklingen av
Klasstid utgår bland annat från
positiv psykologi presenterad
av Martin Seligman. Arbetet
med lärstudior är främst baserat
på lokala erfarenheter, så kallad
"tyst kunskap".

Analysen av postpandemienkäten och
Elevhälsans kartläggning
kommer att speglas mot aktuell
forskning. Anställd
projektledare har mkt god
kompetens, är doktor inom
hälsovetenskap med
ungdomsinriktning.

Samlad skolforskning visar
gång på gång att det som ger
största effekt på elevers resultat
är det som sker i klassrummet.
Forskning visar också att det
finns stor potential i att låta
lärare identifiera utmanande
områden inom undervisningen,
ta del av forskning och sedan
prova nya metoder, som
utvärderas. (se ex. Timperley).
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