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1 Fakta och organisation  
Sjölins Gymnasium Göteborg är en av fyra Sjölinsskolor inom utbildningskoncernen AcadeMedia AB 
och startade 2001. Skolan erbjuder de tre teoretiska, högskoleförberedande programmen: 
Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program och Ekonomiprogrammet. Samtliga 
program har två inriktningar: 

• Ekonomi med inriktning ekonomi eller juridik 
• Samhällsvetenskapliga med inriktning samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. 
• Naturvetenskapliga med inriktning naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle. 

Skolan ligger i centrala Göteborg, i Vasastan, och huserar i ett gammalt vackert och K-märkt stenhus 
från tidigt 1900-tal. I skolan finns förutom klass- och arbetsrum av olika storlekar också fina 
uppehållsytor samt ett rymligt café som i direkt anslutning har en stor och fin takterrass. 

1.1 Elever 

På skolan gick läsåret 17/18 420 elever i 15 klasser, vilket är 15 fler elever än föregående år. Nio av 
skolans klasser tillhör ekonomiprogrammet medan övriga sex klasser är jämt fördelade på det 
naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet. 
 Klasserna är i snitt 28 elever per klass och det råder en liten övervikt av pojkar på skolan, vilka har 
ca. 54% av platserna på skolan. Den större andelen pojkar gäller framförallt det ekonomiska 
programmet medan de två andra programmen har en mer jämn könsfördelning. 
 Den totala närvaron på skolan bland eleverna läsåret 17/18 låg runt 80%. För att främja närvaron 
arbetade skolan under läsåret aktivt med att alla myndiga elever fick ringa till skolan och sjukanmäla 
sig istället till personal istället för att själva kunna sjukanmäla sig via en app. Den som den myndige 
eleven fick prata med kunde vara administratör, rektor, biträdande rektor, skolsköterska eller ibland 
en lärare. Rutinen fortsätter under 2017/18 men redan under våren sågs en förbättring av myndiga 
elevers närvaro. 

1.2 Ledning och organisation  

Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer, där en av de biträdande rektorerna har 
viss undervisning. Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog 
och studievägledare. Skolpsykolog och skolläkare finns kontrakterade som externa funktioner och tas 
in vid behov. 
 Andra funktioner på skolan är administratör, vaktmästare/IT-tekniker, resurslärare i matematik 
samt elevcoach. 
 Under läsåret 2017 – 2018 har ordinarie skolsköterska varit tjänstledig för ett uppdrag som 
sköterska på ungdomsmottagningen. I hennes ställe har skolan under viss del av läsåret haft hjälp från 
ett bemanningsföretag för skolsköterskor. Även skolans ordinarie skolkurator har varit tjänstledig och 
då föräldraledig. Hennes tjänst har ersatts av vikarie under läsåret. 

1.3 Personal 

Under läsåret 2017–2018 arbetade 26 lärare på skolan. Fyra av skolans lärare saknar formell 
behörighet men har adekvat ämnesutbildning. Av dessa fyra avslutar en den sista delen av sin 
lärarutbildning under 2018 och en väntar på att Skolverket ska validera lärarexamen färdigställd i 
Tyskland. 
På skolan fanns under läsåret fem förstelärare med följande uppdrag: 

• 2 förstelärare arbetade med utveckling och implementering av skolans casemetodik 
• 2 förstelärare arbetade med ledarskap i klassrummet och samarbetar med annan förstelärare kring 

detta område 
• 1 förstelärare arbetade med utvecklingen av skolans IKT, med fokus på digitala läromedel. 
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1.4 Elevhälsa 

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer 
som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och som stödjer elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 
 Elevhälsan leds av rektor och samarbetar med skolans lärare och övrig personal enligt framtagna 
rutiner. Elevhälsoteamet träffas gemensamt en gång per vecka under ledning av rektor för att gå 
igenom aktuella elevärenden samt planera det främjande och förebyggande arbetet på skolan. 
 I teamet ingick lå 17/18 en skolsköterska på 50%, en specialpedagog på 20%, en kurator på 60 % 
och en studie- och yrkesvägledare på 40%. Även en av de biträdande rektorerna deltog vid 
elevhälsoteamets möten. 
 Ett av flera fokusområden för EHT har under året varit att fortsätta förebygga användning av 
alkohol och tobak bland eleverna. Tillsammans med social resurs i Göteborg har man följt upp de 
utbildningsinsatser som genomfördes förra läsåret.  
 Ett annat fokusområde har varit att bättre anpassa stöd till elever som riskerar att inte nå målen för 
sina kurser och i slutändan sin gymnasieexamen. Arbetet har inneburit att Elevhälsans olika 
kompetenser arbetat åtgärdande tillsammans med skolans pedagoger, för att identifiera vilka elever 
som faktiskt ligger i riskzonen att misslyckas med sina studier, utreda orsaker till de vikande resultaten 
samt sätta in adekvata åtgärder. Mer om själva processen nedan. 
 Ett tredje fokusområde under läsåret har varit det fortsatta arbetet med att främja studiero på 
skolan.  

1.5 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna enligt en gemensam process för att fånga upp 
elever i behov av särskilt stöd. När en lärare uppmärksammar att en elev riskerar att inte nå målen 
börjar hen alltid med anpassningar i det egna klassrummet, vid behov tar man som lärare hjälp av 
specialpedagogen för att diskutera lämpliga anpassningar. Ifall anpassningarna, efter att ha 
utvärderats tillsammans med eleven inte visar sig räcka anmäler läraren detta till Elevhälsan och 
informerar samtidigt mentor som tar nödvändiga kontakter med vårdnadshavare samt ytterligare 
samtal med berörd elev för att informera hen om att en anmälan görs. Vid Elevhälsans möte får någon 
i teamet i uppdrag att följa upp eleven och återkoppla till mentor/lärare. Efter utredning kan rektor 
fatta beslut om behov av ett åtgärdsprogram för eleven. 

1.6 Arbete med studie- och yrkesvägledning 

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge elever förutsättningar att hantera frågor som rör 
val av studier och yrken. Studie- och yrkesvägledning är en process där uppdraget handlar om att 
stödja och stärka människor som står inför ett val. Eleverna behöver införskaffa sig en valkompetens 
och insatserna ska leda till hållbara val. 
 I vid bemärkelse är studie- och yrkesvägledning all verksamhet som bidrar till att ge elever 
kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. 
 Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen i form av 
vägledningssamtal, individuellt och i grupp. Den enskilde eleven ska ges möjlighet att reflektera över 
sig själv i relation till olika framtidsvägar. 
 Studie- och yrkesvägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar samt kunna 
anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. 
 
Vad gör man tillsammans med en studie- och yrkesvägledare? 

• Kartläggning av dig som person, vem är du, vad vill du, vad kan du och vilka möjligheter finns det som 
passar just dig 

• Val av utbildning/ eller byte av utbildning 
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• Svarar på frågor kring antagnings- och behörighetsregler 
• Ger information om yrken och arbetsmarknad 
• Hjälper till att bygga ditt CV 
• Hjälper till med planering av dina studier mot till exempel en examen eller mot val av yrke 
• Söka information 

1.7 Arbete med frånvaro och avhopp 

Skolan genomför månadsvis avstämningar av frånvaro för skolans elever. De elever vars frånvaro är 
allt för hög utan adekvat förklaring, kallas till ett möte med mentor eller med Elevhälsan, under vilket 
man försöker reda i vad orsakerna till frånvaron är. Detta kan leda fram till ett gemensamt arbete 
mellan elev, vårdnadshavare, mentor och elevhälsan, men även extern kompetens kan komma att 
användas, för att få eleven tillbaka till skolan och skolarbetet. Allt för hög olovlig frånvaro rapporteras 
också till CSN för beslut om indraget studiebidrag.  

1.8 Skolbibliotek 

Skolbiblioteket är tillgängligt för alla elever under hela skoldagen och innehåller en mix av 
skönlitteratur och faktaböcker. Bland skönlitteraturen återfinns både klassiker och moderna verk och 
facklitteraturen anknyter till de kurser eleverna läser under sina gymnasieår. I skolbiblioteket har man 
även tillgång till lexikon. Biblioteket saknar dock bemanning men ansvaras för av skolans 
administratör. Skolans placering gör också att elever och lärare kan nyttja stadens huvudbibliotek på 
Götaplatsen, som promenadvägen ligger ca 10 minuter bort. 
 Utöver det fysiska skolbiblioteket har alla elever tillgång till den digitala versionen av 
Nationalencyklopedin samt Göteborgsregionens film- och mediatjänst. Skolan har även ett avtal med 
Gleerups läromedel som ger eleverna full tillgång till förlagets alla digitala läromedel. 

1.9 Lokaler 

Skolan är belägen i ett vackert gammalt hus med charmiga lokaler inredda för att erbjuda en varierad 
lärmiljö. Det finns två stycken stora och välutrustade laborationssalar, en med fokus på kemi med 
angränsande preparationsrum och flera dragskåp samt en med fokus på fysik. Alla klassrum är olika 
utformade och många har en glasvägg mot andra utrymmen. Skolans hjärta är ett härligt café med en 
intilliggande stor takterrass som används flitigt av elever och personal tillsammans. Skolan har även en 
stor och pampig aula med både scen och läktare. Aulan används både vid större tillställningar som 
avslutningar och för mindre sammanhang som att öva på att hålla tal eller visa film. 
 Alla klassrum är utrustade med projektor, högtalare och duk. Samtliga projektorer är anpassade för 
att kunna arbeta trådlöst via chromecast. 
 I anslutning till några av klassrummen finns mindre grupprum för att kunna dela på klasser eller för 
elever att använda vid tillexempel grupparbeten. 
 Skolans personal har sina arbetsrum i direkt anslutning till de ytor som eleverna har som 
uppehållsytor och finns på så sätt lättillgängliga för den elev som söker undervisande lärare eller 
mentor. 
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2 Kvalitetsarbete 
2.1 Vårt sätt att mäta kvalitet 

Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 
• Funktionell kvalitet –i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/ verksamheten? Denna 

aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 
• Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl 

enhets- som huvudmannanivå. 
• Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna aspekt har 

inte följts upp under föregående läsår 

2.2 Vårt systematiska årsflöde 

Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med 
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera 
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 

 
Läsåret inleds med att vi i kollegiet fullföljer de analyser som vi påbörjade i juni av föregående års 
resultat och verksamhet. Till vår hjälp har vi våra internt insamlade slutbetyg och nationella-prov-
resultat samt resultat från kundundersökningen och andra utvärderingar av undervisningen, 
betygsprognoser och övriga uppföljningar av bl a måluppfyllelse och frånvaro. 
 Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret sammanfattas i 
skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september. Huvudman skriver en motsvarande 
kvalitetsrapport för verksamheten sammantaget som skickas in till koncernen i november. 
 I oktober gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och sammanställs. 
Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. I december 
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jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov mot de resultat som 
publiceras i SIRIS. Ev avvikelser analyseras. 
 I januari följer vi upp våra tidigare elevers uppfattning om utbildningen inom verksamheten och i 
februari följer vi upp våra nuvarande elevers uppfattning om såväl undervisning som trygghet och 
trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och analyseras. Vid behov sker specifika åtgärder alt 
förändringar som vi bedömer behövs för att utveckla och förbättra undervisningen för eleverna. 
 I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar alla våra elever 
undervisningen på kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med 
personalen på kursnivå. Utvärderingen av undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan 
rektor och varje lärare men resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då 
denna utvärdering enbart syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av undervisningens kvalitet. 
 Utöver dessa större och löpande undersökningar av skolans kvalitet genomförs kursutvärderingar 
höst och vår, vilka följs upp genom samtal med respektive lärare. 

2.3 Våra systematiska processer 

2.3.1 Förstelärares uppdrag 
Under läsåret 2016–2017 påbörjades under två förestelärares ledning ett arbete med att stärka 
casemetodiken, introducera nyanställda i skolans arbetssätt samt förändra skolans olika case. Under 
detta läsår har arbetet fortsatt och tillsammans med förstelärare med samma uppdrag på våra 
systerskolor i Stockholm har de arbetat fram en ny struktur för casen på de olika programmen. De har 
även fortsatt arbetet med en casehandledningsbok för att skapa både tydlighet och likvärdighet i 
caseundervisningen.  
 Arbetet har stärkt skolans enskilda lärare i deras planeringsarbeten som i sin tur haft betydelse för 
kvaliteten på undervisningen och den ökade måluppfyllelse som vi sett på skolan. 
 Vidare har två andra förstelärare under läsåret påbörjat ett arbete med att stärka lärares ledarskap 
i undervisningen. Syftet har varit att öka studieron på skolan som de senaste åren, både enligt 
resultaten från NKI, som från den interninspektion som gjordes under januari 2018, inte upplevts som 
optimal. Förstelärarna har tillsammans med kollegiet läst litteratur kopplat till ämnet, bland annat 
John Steinbergs, bok, Ledarskap i klassrummet: handbok för arbetsro och effektivt lärande, Gothia 
Fortbildning, Stockholm, 2013. Litteraturen har sedan legat till grund för kollegiala samtal kring teori 
och praktik, under ledning av förstelärarna. 

2.3.2 Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
Varje läsår inleds med en introduktionsperiod för samtliga årskurser. I årskurs 1 ligger fokus på att lära 
känna klassen, mentor, skolan; att bli trygg i sin nya miljö. Klasserna arbetar tillsammans med sina 
mentorer större delen av skoldagen den första skolveckan med lära-kännaövningar, introduktion till 
casemetodiken, salsorientering samt möten med elever i årskurs 2, vars uppdrag är ta hand om 
eleverna i årskurs 1 och berättar om skolan och vår verksamhet utifrån ett elevperspektiv. 
 Skolan reviderar årligen sina trivselregler tillsammans med skolans elevråd. Elevrådet är också en 
likabehandlingsgrupp, där man planerat insatser som ska genomföras under läsåret. Man informerar 
om likabehandlingsarbetet på skolan ute i klasserna, man förklarar hur man går tillväga om man blivit 
kränkt/ diskriminerad/ trakasserad eller upplever/ misstänker att någon annan blir det. Elevrådet 
tillsammans med klasserna upprättar trivselregler som alla på skolan ska efterfölja. Att elevrådet gör 
detta tror vi bidrar till den trygghet som våra elever känner; att det finns ett tydligt elevperspektiv på 
vår verksamhet.  

2.3.3 Närvarofrämjande åtgärder 
Under föregående läsår, 2016–2017, infördes en ny modell för sjukanmälningar, där alla myndiga 
elever var tvungna att ringa och prata med en fysisk person, tillexempel skolans administratör, rektor 
eller skolsköterska, för att kunna sjukanmäla sig. Tanken var att det skulle förhindra mer 
slentrianmässig frånvaroanmälan via en app (dvs. skolk). Följden blev en ökad närvaro i skolan bland 
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myndiga elever. Detta är en rutin som skolan fortsatt med även detta läsår, eftersom vi sett att den 
ökade närvaron också kan kopplas till den positiva utvecklingen av gymnasieexamen och 
betygsresultat. 
 Vidare har rektor under läsåret vid flertalet tillfällen, under uppstartsveckan, vid klassbesök för 
skolans elever samt för föräldrar under föräldramöten, visat på och förklarat det starka samband som 
finns mellan närvaro och skolresultat. 
 Varje mentor har också under läsåret haft i uppdrag att tillsammans med sina elever följa upp 
närvaro månadsvis för att fånga upp elever vars frånvaro påverkar skolresultaten negativt. Elever med 
allt för hög frånvaro kallas till möte med elevhälsan för att utreda bakomliggande orsaker till 
frånvaron. 

2.3.4 Proaktiv kunskapsuppföljning (screening och tracking)   
Skolan har över läsåret mer systematiskt och strukturerat använt sig av den EWS som finns tillgänglig i 
SchoolSoft och var syfte är att fånga upp elevers och gruppers studieresultat, samt möjliggöra insatser 
för både enskilda elever som för undervisningsgrupper, för att stärka och öka måluppfyllelsen.  
EWS:n har genomförts vid tre tillfällen under läsåret: en gång under höstterminen, en gång vid 
terminsskiftet och en gång under vårterminen. Resultaten har sammanställts av skolledningen på 
gruppnivå och individnivå för att sedan analyseras och diskuteras likväl i kollegiet i stort som med 
berörda mentorer och undervisande lärare för enskilda elever och grupper. Analyserna och 
diskussionerna har sedan lett fram till åtgärder för att stötta och stärka elever och 
undervisningsgruppers kunskapsinhämtning.  
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3 Måluppfyllelse, resultat och analys  
3.1.1 Kunskapsresultat 

Andelen elever som läsåret 2017 – 2018, avslutade sina gymnasiestudier hos oss med en godkänd 
gymnasieexamen var 94,2%. En ökning från föregående läsår då 92,8%, av våra elever avslutade sina 
gymnasiestudier med en godkänd examen. Årets resultat ligger nästan 5 procentenheter över 
förväntat riksgenomsnitt.* Självfallet strävar vi efter en måluppfyllelse på 100% för våra elever, en 
strävan som också präglar vårt val av framtida förändrings- och förbättringsprocesser vad gäller 
undervisning, betyg och bedömning samt strategier för återkoppling av resultat och insatser för våra 
elever. 
 Sett till våra olika program har vårt naturvetenskapliga program bäst resultat: de senaste två åren, 
vårterminen 2017 och vårterminen 2018, har samtliga elever på programmet avslutat sina studier 
med en godkänd gymnasieexamen. Under samma perioder gick 92,1% och 94,7% ut från vårt 
ekonomiprogram med en godkänd gymnasieexamen. På vårt samhällsvetenskapliga program 
avslutade våren 2017, 89,7% av våra elever sina studier med en godkänd gymnasieexamen och våren 
2018, gick 87%, ut med en gymnasieexamen.  
 Ser vi till genomsnittligt meritvärde under samma perioder, kan vi konstatera att till skillnad från 
andelen elever som avslutar sina studier med ett examensbevis, som ökar, minskar det genomsnittliga 
meritvärdet för skolan, både som helhet och på de enskilda programmen. Det samlade genomsnittliga 
meritvärdet för elever med examensbevis låg våren 2017 på 14,9 och våren 2018 på 14,2. Ser vi till de 
enskilda programmen så är det genomsnittliga meritvärdet för elever med examen 15,0, våren 2017 
och 14,6, våren 2018. På naturprogrammet är det genomsnittliga meritvärdet för elever med examen 
15,6, 2017 och 14,2, våren 2018 och på samhällsprogrammet är motsvarande siffror, 14,1 och 13,5.  
 Skolan har alltså under de två senaste åren, ökat andelen elever som avslutar sina gymnasiestudier 
med ett examensbevis medan det genomsnittliga meritvärdet för elever med examensbevis sjunkit 
under samma period.  
 Verksamheten har de senaste åren ökat resultaten vad gäller andelen elever med examensbevis, 
men behöver fortsatt stärka lärare och elevhälsa  
 Skolan behöver också finna vägar fram för att som Gy11 säger det: ” ge stöd och stimulans till alla 
elever så att de utvecklas så långt som möjligt”, vilket i slutändan också kommer öka andelen elever 
med betyg på den övre delen av betygsskalan.  

3.1.2 Nationella prov 
Skolan valde i år, efter att Skolverkets nya regler kring nationella prov trätt i kraft att endast skriva 
nationella i svenskans och engelskans högsta kurser: Svenska 3 och Engelska 6. I matematik skrevs 
nationella prov för samtliga kurser.  
 Resultatmässigt hamnar merparten av våra elevers resultat på betyget C eller lägre. Endast 11 
procent av resultaten ligger över betyget C. Hela 33% av våra elever skriver de nationella proven med 
resultatet F. Framför allt de nationella proven för matematik resulterar i ett underkänt resultat. Hela 
89% av våra elever som skrev nationellt prov i kursen Matematik 3, gjord det med ett underkänt 
resultat. 
 Sett till slutbetyg i relation till resultat på de nationella proven är det 49% av våra elever som får ett 
högre resultat. Endast 5 % av våra elever får ett lägre slutbetyg i relation till resultatet på de nationella 
proven. Sticker ut lite extra göra resultaten för kursen engelska 6, där hela 76% av våra elever får ett 
högre slutbetyg i kursen än vad resultaten på nationella provet indikerade. 
 Till viss del kan de stora skillnaderna tillskrivas det faktum att flera av våra kurser, på grund vår 
casemetodik, inte kommit mer än till hälften, då vissa av proven skrevs. Perioden, från början av maj 
till juni, är kritisk i förhållande till kunskapsinhämtningen i skolans kurser som går igång sent på läsåret. 

                                                           
* SIRIS presenterar resultaten för riket först under senare delen av höstterminen 2018. Rikssnittet för andelen elever med godkänd 
gymnasieexamen var våren 2017: 90,3%. Våren 2016 var samma siffra 89,8. 
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Det är ett egentligen ett schematekniskt och organisatoriskt bekymmer men ett svårlöst sådant. 
Diskrepansen är dock allt för stor och skolan kommer fortsatt behöva arbeta med att stärka våra 
lärares förmåga att göra en likvärdig bedömning. 

3.2 Upplevd kvalitet 

3.2.1 Värdegrundsresultat 
I årets NKI-undersökning, den undersökning som samtliga elever på skolan genomför i januari och som 
samlar och sammanställer våra elevers uppfattning om undervisning, studiero, trygghet och trivsel, 
ökar andelen elever som är nöjda† med sin utbildning som helhet, från 72%, 2017 till 73%, 2018. Sett 
till svaren från 2016 är ökningen 7%, vilket vi bland annat tillskriver en större stabilitet och kontinuitet 
i skolledningen och lärarkollegiet, än tidigare, då både omsättning på rektorer och lärare varit relativt 
hög. 
 Ser vi till andelen nöjda med undervisningen som helhet (ny fråga 2018) är den 67%, att jämföra 
med sjölinsgruppens sammanvägda resultat som är 68% och 69% för AcadeMedias gymnasieskolor 
som helhet. Exakt hur vi ska tolka resultaten får vänta till nästa läsår då frågan just i år saknar 
jämförelsematerial. I mer generella ordalag borde förstås även detta resultat påverkas av kontinuitet 
bland undervisande lärare, men även sådant som lärares förmåga att motivera, stimulera och ge 
relevant och framåtsyftande feedback till eleverna är faktorer som påverkar. 
 Flyttar vi sedan fokus till andelen elever som är anser att man är helt nöjd med trivseln på skolan är 
resultatet för 2018, 78%. Det är en minskning från 2017 med 1 procentenhet men en ökning med 4 
procentenheter i jämförelse med 2016. En siffra som ligger helt i paritet med resultat för AcadeMedias 
samtliga gymnasieskolor. Att vi får så pass hög andel elever som trivs på skolan har med flera olika 
faktorer att göra. Till att börja med så är skolan präglad av en närhet mellan lärare och elever. Även 
skolledningen är välkänd bland elever och aldrig speciellt svår att nå. Skolan har ett centralt placerat 
café/ uppehållsrum, där både elever och lärare möts under raster. Men även sådana faktorer som att 
skolans lärare visar engagemang och omtanke för sina elever, både socialt som pedagogiskt spelar roll. 
Även det faktum att elevhälsans kompetenser ökat och varit mer synliga i verksamheten spelar roll.  
 Andelen elever som kan tänka sig att helt rekommendera skolan till andra elever är 69%, vilket 
visserligen är en minskning med 1 procentenhet från föregående år men en ökning från 2016 med 5 
procentenheter. Siffran ligger i paritet med sjölinsgruppens samlade resultat och något över 
AcadeMedias övriga gymnasieskolor (68% runt om i landet. Ett resultat som vi känner oss nöjda med. 
Det kan dock synas märkligt att rekommendationsgraden inte är högre när övriga områden visar så 
pass höga siffror som de faktiskt gör. Vi har ställt frågan till en mindre grupp elever vad det är som gör 
att man inte väljer att rekommendera i större utsträckning. Av svaren kan vi sluta oss till att just 
frågan: Jag kan rekommendera skolan till andra elever, för eleverna också innefattar ett visst ansvar 
för att den man rekommenderar skolan till faktiskt skulle trivas, om hen skulle välja skolan. Det hela 
landar alltså i något av ett moraliskt dilemma för våra elever och sett ut den synvinkeln är 69% ett 
mycket bra resultat. 
 Under nästa läsår kommer skolan fortsatt behöva stärka lärarkollegiets förmåga att tillsammans 
med våra elever skapa studiero, att ge konstruktiv och framåtsyftande feedback på våra elevers 
insatser och resultat, samt fortsätta värna om den trygghet som våra elever upplever på skolan. Skolan 
behöver också fortsätta engagera elever i skolans elevråd och andra elevdemokratiska processer, så 
att upplevelsen av att ”äga” sin utbildning stärks.  

                                                           
† Alla frågor har besvarats på en 10-gradig skala (1=Instämmer inte alls, 10=Instämmer helt). Det har också funnits möjlighet för 
respondenten att svara "Vet ej". Resultat beräknas som andelen nöjda, det vill säga andelen (%) som angett alternativen 7–10 på en 10-
gradig skala. 
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3.3 Systematiska processer 

Skolan har under året arbetat systematiskt med att förändra och förbättra den casemetodik som är 
skolans främsta kännetecken. Det har gjorts av två förstelärare tillsammans med andra lärare från våra 
systerskolor i en grupp kallad Casegruppen. Målet har varit att skapa en casehandbok som berättar om 
vår metodik, hur den ser ut och används i praktiken, samt att skapa nya case för samtliga program i 
årskurs 1, hösten 2018. Insatserna har hela tiden förankrats i rektorsgrupp och i kollegiet, som kunnat 
ge synpunkter och komma med konstruktiv kritik för att föra arbetet framåt med goda resultat.  
 Vidare har två förstelärare arbetat med att stärka skolans undervisande lärare i sitt ledarskap i 
klassrummet. Arbetet är i sin linda och kommer fortsätta även nästa läsår. Det som kommit ut av 
arbetet i resultatväg är i dagsläget svårt att säga, men målet är att samtliga undervisande lärare på 
Sjölins gymnasium i Göteborg ska känna sig trygga och säkra i sitt ledarskap och att det i sin tur 
kommer förstärka och förbättra studieron för våra elever och i förlängningen förbättra våra elevers 
resultat och måluppfyllelse. 
 För att stärka våra elevers närvaro har skolan under läsåret fortsatt att avkräva myndiga elever en 
sjukanmälan genom telefonsamtal. En insats som fortsatt håller ned frånvaron. Det kommer behövas 
andra insatser för att fortsatt stärka våra elever närvaro och får dem att fullt ut förstå kopplingen 
mellan närvaro och goda resultat. En koppling som är allt för svag i dag.  
Skolan kommer, vad gäller betyg och bedömning, att fortsatt diskutera resultaten på de nationella 
proven och hur de korrelerar med slutbetyg i samma kurser och ämnen. I dag är skillnaden mellan 
vilka resultat våra elever presterar på de nationella proven och de betyg som faktiskt ges i slutändan 
allt för stor. 
 Ett annat område som skolan kommer arbeta vidare med i anslutning till ovan och till 
undervisningen är att mer systematiskt följa kunskapsutvecklingen för varje enskild elev. Ett sätt är att 
anpassa den EWS som finns som verktyg i SchoolSoft efter just Sjölins modell med casemetodik och 
det faktum att vi inte läser kurser helt linjärt som är det vanliga annars. Det har under året som gått 
visat sig vara ett verktyg som enkelt och överskådligt sammanfattar en elevs resultat och som också 
hjälper skolan att sätta in rätt typer av resurser för de elever som inte ligger helt i fas. 
 Skolan har med andra ord en del utvecklingsområden inför kommande läsår. Glädjande är då att vi 
faktiskt kan se att våra insatser gör skillnad, även om den inte alltid resulterar i mätbara resultat i 
forma av högre meritvärden eller högre andel elever med en gymnasieexamen efter avslutade studier. 
Vi ser fram mot nästa läsår med tillförsikt och tror att vi kommer nå ännu en bit mot målet att alla våra 
elever avslutar sina tre gymnasieår med en gymnasieexamen.  

  



11 
 

4 Resultatbilaga 
4.1 Funktionell kvalitet 

4.1.1 Kunskapsresultat 
Andel elever med gymnasieexamen (per program) 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika 
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 
 
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:  
Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) 
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p 
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 
Ett godkänt gymnasiearbete 
 
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett 
fullständigt program (2500p). 
 

 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
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4.1.2 Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har 
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever 
med examen. 
 
 

 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar 
 

 
 
Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken. 
Riksgenomsnitt för 2018 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.
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4.1.3 Elever som tagit examen inom tre år 
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. 
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning 
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat 
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2014/15 och tog examen 
2017. 

 
Källa: SIRIS. 
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4.1.4 Nationella prov 
Här presenteras resultaten av de nationella proven samt överensstämmelsen mellan nationella 
kursprovsbetyg och kursbetyg VT18. Resultatet bygger på egna sammanställningar. Riksgenomsnittet 
för VT18 publiceras i oktober.  
 A B C D E F Summa 

ENGENG06 1% 17% 32% 37% 11% 3% 100% 
MATMAT02b 0% 0% 0% 4% 21% 74% 100% 
MATMAT03b 0% 0% 0% 3% 8% 89% 100% 
MATMAT04 0% 0% 0% 13% 47% 40% 100% 
SVESVE03 1% 16% 35% 26% 15% 7% 100% 

Summa 1% 10% 20% 21% 16% 33% 100% 
 
Källa: egna sammanställningar. 

Skola 
Antal elever med både 
provbetyg och kursbetyg Lägre Lika Högre 

Sjölins Göteborg 217 5% 46% 49% 
ENGENG06 25 0% 28% 72% 
MATMAT02b 47 0% 53% 47% 
MATMAT03b 38 0% 50% 50% 
MATMAT04 15 0% 53% 47% 
SVESVE03 92 12% 45% 43% 
 
 Källa: egna sammanställningar. 
  



15 
 

4.2 Värdegrundsresultat 

I den årliga enkätundersökningen bland gymnasiets elever finns ett antal frågor som syftar till att 
övergripande fånga resultatet av skolornas värdegrundsarbete. Frågorna handlar om huruvida 
eleverna behandlar varandra med respekt och om personalen tar ansvar för att alla blir behandlade 
med respekt, om eleverna känner sig trygga, om de kan få arbetsro i skolan samt om eleverna tycker 
att personalen på skolan tar hänsyn till vad de har för synpunkter. Ett positivt utfall registreras för de 
elever som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på enkätundersökningens tiogradiga skala. 
 

 
Källa: Origo. 
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4.3 Upplevd kvalitet 

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den elevenkät 
som genomförs årligen (Origo) ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI), trivsel och i hur hög grad de 
skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett index för respektive område; 
Nöjdhet (NKI), trivselgrad samt rekommendationsgrad. 

 
Källa: Origo. 
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4.4 Personalstatistik 

Här presenteras andel lärare heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen. Uppgifterna samlas in 
15:e oktober och avser personal som finns på skolan vid mättillfället. Statistiken är hämtad från den 
nationella statistiken som finns i Siris (Skolverket). 
 

 
Källa: SIRIS. 
 

 
Källa: SIRIS. 
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