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1. Fakta och organisation 
1.1 Bakgrund skolan 
Sjölins Nacka, vars huvudman är Academedia, startade 2008. Skolan har växt stadigt och har 
idag 360 elever fördelade på Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet 
och Ekonomiprogrammet. Intagningspoängen 2017 var 300 på Naturprogrammet, på 
Ekonomiprogrammet 282,5 poäng och på Samhällsprogrammet låg intagningspoängen på 
255 poäng. 
 
Hos oss är den verklighetsbaserade pedagogiken i centrum och vi arbetar med 
casemetodiken. Vi samarbetar i detta arbete med våra systerskolor på Södermalm, på 
Kungsholmen och i Göteborg. 

1.2 Elever 
Vi har 360 elever på skolan fördelade på 12 klasser med ca 30 elever i varje klass. Det finns 
140 pojkar på skolan och 220 flickor. 
 
Elevernas frånvaro låg på 10,3% under läsåret 17/18, att jämföra med läsåret innan då 
frånvaron var 12,5%. Vi kan se en ökad frånvaro när eleverna fyller 18 år och själva kan 
administrera sin frånvaro.  

1.3 Ledning och organisation  
Sjölins Nacka och dess verksamhet leds av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av 
rektor och biträdande rektor. Vid tillfällen då ledningen är utökad tillkommer även tre 
arbetslagsledare och personal inom EHT. Arbetslagen spelar en central roll i organisationen 
och är centrerade kring elever i respektive årskurs. Lärare har i de flesta fall sin undervisning 
till största del i samma årskurs. 

1.4 Personal 
På skolan arbetar 22 lärare, en biträdande rektor, en rektor, en administratör, en 
vaktmästare, en IT-ansvarig, en skolsköterska, en studie- och yrkesvägledare, en kurator och 
en specialpedagog. Andel lärare som har lärarlegitimation var förra året 83,6% och det går 
18,8 elever per lärare. Skolan hade fem förstelärare under läsåret.  

1.5 Elevhälsa 
Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att 
skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som stödjer elevernas 
utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 
Elevhälsan leds av rektor och samordnas av en elevhälsosamordnare som är specialpedagog. 
Elevhälsan samarbetar med skolans lärare och övrig personal enligt våra framtagna rutiner.  
 
Specialpedagog finns med i arbetslagen och elevhälsan gör besök i klasserna under läsåret. 
Förutom specialpedagog och studie- och yrkesvägledare finns även en skolsköterska och 
kurator på skolan. Dessa finns tillgängliga för bokade samtal och drop-in. 
 
Kartläggning av elevernas hälsa sker för att få en samlad bild av hur eleverna i årskurs 1 tar 
hand om sig själva och på så sätt kartlägga vilka specifika förebyggande åtgärder som 
elevhälsan kan stödja eleverna med för att nå sina mål. T.ex. inom området stresshantering, 
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sömn, hälsa, sociala relationer. Detta sker under utvecklingssamtalen och i skolsköterskans 
hälsosamtal. Eleverna får kontakt med elevhälsoteamet redan under introduktionsveckorna 
vilket sänker tröskeln för att leta upp stöd vid behov. Vid skolstart har mentorerna att 
individuellt lära känna-samtal med alla sina elever, med syfte att ännu tidigare kunna fånga 
upp behov av anpassningar och extra uppföljning. 

1.6 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
I förebyggande syfte har vi använt klassguider för att främja elevers möjlighet att nå målen. I 
klassguiden skriver specialpedagog eller elevens lärare in vilka behov och extra anpassningar 
enskilda elever eller grupper behöver. Syftet med klassguiderna är att kunna främja att 
eleven får rätt stöd och anpassning i ett så tidigt skede som möjligt, för att därigenom kunna 
förebygga att eleven får svårigheter i sitt skolarbete längre fram. Klassguiderna utvärderas i 
arbetslagen inför varje nytt case. Med eleverna görs utvärdering vid IUP-samtal och vid 
behov på mentorstid. 
 
När en elev befaras att inte nå kunskapskraven skrivs en insatsplan, där det framgår vad som 
saknas för att nå kunskapskraven. Denna insatsplan gås igenom med eleven så snart som 
möjligt. Insatsplanerna lyfts även på arbetslagsmöten, där man dels diskuterar enskilda 
elever i svårigheter, dels går igenom hur behoven ser ut på grupp- och årskursnivå. Mentor 
eller arbetslag kontaktar rektor/EHT vid behov och en pedagogisk utredning görs av 
pedagoger och EHT för vidare kartläggning. 
 
Elevvårdskonferenser sker med elev och förälder när en elev har svårigheter i skolarbetet 
och i förekommande fall upprättas åtgärdsprogram. 
 
AcadeMedias interna granskning som gjordes i maj 2017 visade att vi behöver se över vårt 
arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Det fanns en risk att en utredning inte sker 
skyndsamt. Detta har vi haft med oss i detta läsårs utvecklingsarbete. 

1.7 Arbete med studie- och yrkesvägledning 
På skolan finns en utbildad studie- och yrkesvägledare en dag i veckan. Hon är ute i klasserna 
och informerar, hon deltar i personalmöten och föräldramöten, hon finns på drop-in och har 
bokade samtal med eleverna. 

1.8 Arbete med frånvaro och avhopp 
Mentor har ansvar för att följa upp närvaron i sin klass. Mentor går igenom frånvaro varje 
vecka med sin mentorsklass på samlingstiden. Arbetslagen tittar även på frånvaron varje 
månad under arbetslagsmötet. Ledningsmöten har haft fokus på närvaro under några 
tillfällen per termin. Elever med hög frånvaro har haft samtal med mentor, i vissa fall även 
specialpedagog. Specialpedagog och mentor har även haft elevvårdskonferenser med elev 
och förälder om frånvaro och studieresultat.  

1.9 Skolbibliotek 
Skolan har ett samarbetsavtal med Dieselverkstaden. Dit går alla årskurs 1-elever med sina 
mentorer under höstterminen i årskurs 1 för introduktion. Elever och lärare kan använda 
Dieselverkstaden för information, rådgivning och lån av böcker och övriga resurser under 
hela läsåret.  
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1.10 Lokaler 
Lokalerna är moderna och ljusa med många gemensamma ytor för elever och personal. 
Skolan finns i Kunskapsgallerian i Sickla, tillsammans med två andra gymnasieskolor, YBC och 
Rytmus. Alla elever har tillgång till en dator, Chromebook, och varje klassrum är utrustat 
med projektor och ljudanläggning. 
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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. 
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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 jämför vi våra preliminärt framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov mot 
de resultat som publiceras i SIRIS. Eventuella avvikelser analyseras. 

I februari följer vi upp våra elevers uppfattning om såväl undervisning som trygghet och 
trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och analyseras. Vid behov sker specifika 
åtgärder alternativt 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 
undervisningsutvärderingar höst och vår, vilka följs upp genom samtal med respektive 
lärare. 

2.3 Våra systematiska processer 

2.3.1 Valda utvecklingsområden 
Årets fokusområden var återkoppling och att skapa engagemang. Återkoppling till eleverna 
har stått i fokus men återkopplingen från eleverna är också viktig i sammanhanget och 
hjälper oss i vårt arbete. Snabbare och mer relevant återkoppling är tänkt att ge bättre 
måluppfyllelse. Att skapa mer engagemang är också viktigt för elevernas möjlighet att nå 
goda resultat. Arbetet med målen har skett både i arbetslagen och under ledning av 
förstelärarna.  

2.3.2 Förstelärares uppdrag 
Förstelärarna har under läsåret 17/18 arbetat med våra mål i syfte att nå högre 
måluppfyllelse. Återkoppling har arbetats med under torsdagsmöten, via auskultationer och 
kollegiala diskussioner. Kollegiet arbetade tillsammans med verktyg som syftade till att ge 
snabb och relevant återkoppling till eleverna. Exempelvis prövades att ge färgmarkeringar 
(som symboliserade specifik feedback)  istället för skriftliga kommentarer och att ge 
eleverna frågor att arbeta vidare med istället för att läraren gav feedback om vad som skulle 
förbättras. Även gruppåterkoppling användes som metod och eleverna fick också ge 
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kamratrespons enligt utarbetade mallar. Dessa metoder följdes sedan upp med eleverna för 
att få deras syn på hur det fungerade, vilket låg till grund för fortsatt arbete med verktygen. 
 
Året startade även med möten i ämneslagen där man gjorde en årsplanering. Då 
diskuterades hur arbetsåret skulle se ut, hur kursen skulle utvärderas och vilken återkoppling 
eleverna kunde förväntas få. I samband med diskussioner om återkoppling har också 
ämneslagen diskuterat bedömning och återkoppling. 
 
Prognosomdömen med tillhörande samtal användes liksom läsåret innan för att säkra att 
eleverna fick information och återkoppling om hur de ligger till i kurserna minst en gång per 
termin. 
 
Detta arbete kring återkoppling har kombinerats med utbildning kring pedagogiskt ledarskap 
och mentorskap ledd av AcadeMedias skolpsykolog. Där har värdegrundsfrågor och samsyn 
inom kollegiet varit i fokus. Dessa diskussioner har integrerats i förstelärarnas arbete under 
läsåret.  
 
Under våren lästes boken “Att sätta betyg” av specialpedagog Helena Wallberg och 
diskuterades i kollegiet. Boken fungerade som en fördjupning av de verktyg som prövades 
tidigare och gav också insikter i hur planering, återkoppling och betygssättning hänger ihop. 
Tankar från bokcirkeln tar vi med oss till detta läsår. 
 
IKT-fortbildning för personalen, som är en viktigt del i återkopplingen, har varit en integrerad 
del i förstelärarnas program. 
 
För att öka engagemanget har många klass- och gruppgemensamma övningar gjorts under 
året. Årskurs 1 fick öva in och visa upp sina klassnamnsdanser, exempelvis Zorba, för övriga 
elever och lärare i årskurs 1. Samlingstid har använts till att diskutera spelregler, göra 
värderingsövningar och analysera resultat i elevundersökningar. 
 
Eleverna har kontinuerligt fått utvärdera casen under läsåret och bidragit med synpunkter 
inför nästa caseperiod. Eleverna har även genomfört en skattjakt i Sickla. Elevråd och 
klassråd har hållits under året och följts upp av en av arbetslagledarna. I årskurs 3 har 
studentkampen pågått hela läsåret, vilket är en tävling om vem som ska få välja 
utspringsordning vid studenten.  

2.3.3 Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
De aktiviteter som beskrivs nedan är alla exempel på insatser som både skapar engagemang 
hos eleverna, som främjar att eleverna klarar sin skolgång och som tidigt förebygger att 
eleverna får svårigheter i sitt skolarbete.  
 
Förutom de aktiviteter som nämnts ovan när det gällde att skapa engagemang så har det 
även gjorts gemensamma aktiviteter, såsom övernattningar med vandring, Laserdome, 
speeddating, picknick och utflykter. 
 
Placeringar i klassrummet, gruppindelningar och möblering i klassrummet styrs av lärare och 
anpassas och förändras kontinuerligt.  
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Elevernas mående och resultat följs regelbundet upp i arbetslagen och under 
ledningsmöten. 
 
Elevhälsan bidrar till det främjande och förebyggande arbetet genom att finnas med i 
klassrum, under studietider, via hälsosamtalen och genom en ständig dialog med 
arbetslagen.  

2.3.4 Närvarofrämjande åtgärder och insatser kopplade till frånvaro och avhopp 
Rutinen för detta beskrivs närmare under punkt 1.8. Nytt för i år var att elever över 18 år 
skulle ringa in för att sjukanmäla sig till elevhälsan eller vår administratör för att få en 
personlig kontakt och öka möjligheten att tidigt fånga upp hög frånvaro och dess orsaker.  
 
Ledning och specialpedagog har även deltagit i Skolverkets processtöd kring att motverka 
avhopp. Deras återkoppling var att skolan har goda rutiner för detta. 

2.3.5 Proaktiv kunskapsuppföljning (screening och tracking)   
Alla elever screenades i matematik i början av höstterminen, med syfte att kunna anpassa 
undervisningen. Under året följdes alla elever upp vid elevavstämningstillfällen, då elever 
kartlades i varje kurs. Tillsammans diskuterade arbetslagen uppföljning och åtgärder. Även 
elevhälsan deltog i arbetet.  
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3. Värdegrundsarbete 

3.1. Bakgrund värdegrundsarbetet 
Kvalitetsarbetet följer ovanstående beskrivning i stort och skolan utgår från identifierade 
utvecklingsområden i resultaten från bland annat nationella prov och betyg, skolans 
elevundersökning NKI och medarbetarundersökning NMI. Resultaten analyseras av såväl 
ledningsgruppen, personalen och eleverna på skolan.  
 
Utvecklingsområdena ger en grund för dels arbetslagens handlingsplan för läsåret, dels 
förstelärarnas planering av gemensam fortbildning. Arbetslagens handlingsplaner används 
och utvärderas kontinuerligt under hela läsåret. 

3.2 Skolans värdegrund 
Skolan har under åren utarbetat många väl fungerande rutiner och insatser kopplade till 
skolans värdegrund. Nedan beskrivs några av dessa. 
 
Skolan har alltid präglats av nära kontakt mellan elever, lärare och skolledning. Den kultur 
som har byggts upp, och som vi värnar om, gör att många elever upplever det som lätt att 
komma till sin mentor, en lärare eller skolledningen för att diskutera alla möjliga saker, 
däribland bemötande mellan elever och mellan lärare och elev. Vi är måna om att 
upprätthålla goda relationer då dessa lägger grunden för ett förtroende där man vågar 
berätta för varandra om saker som har hänt. 
 
Skolledningen diskuterar elevärenden varje vecka. Där fångas saker upp som hänt på skolan. 
Likabehandlingsärenden diskuteras och dokumenteras minst en gång var tredje vecka efter 
ett rullande schema, men tas också tag i så fort de dyker upp. Ärenden dokumenteras i ett 
särskilt dokument så att rektor får information snabbt och kan föra informationen vidare till 
huvudmannen. Under skolledningens möten följs de ärenden upp som tidigare har varit 
uppe till diskussion. 
 
Vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje höst efter diskussion 
och utvärdering med både personal, elever och föräldrar. Den gås igenom med personalen 
och eleverna så att de vet hur rutinerna ser ut. 
 
Genom att undervisningen är lärarledd och personalen befinner sig mycket i olika 
elevutrymmen finns goda förutsättningar för trygghet. Årskursernas klassrum sprids jämt 
över skolan för att öka kontakten mellan eleverna i de olika årskurserna. 
 
Lärarna samlar i förekommande fall in mobiltelefoner så att de inte blir ett störande inslag i 
undervisningen. 
 
Under det gångna året har fler insatser vidtagits för att ytterligare stärka vårt arbete med 
värdegrunden. En åtgärd är kopplad till kränkande behandling och består av samtal med 
berörda parter. Samtalet genomförs så fort som möjligt, helst samma dag som det kommit 
till skolans kännedom att något har hänt. Ofta är det mentor som har samtal tillsammans 
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med arbetslagledare. Även rektor deltar i fall där det bedöms att det behövs. Samtalen följs 
upp en eller flera gånger.  
 
Personalen har upprättat ordningsregler, som sedan diskuterats med eleverna. Dessa är väl 
förankrade hos personalen och eleverna. Läsåret inleddes med att klassen eller gruppen tog 
fram specifika spelregler, som är en precisering av ordningsreglerna. 
 
Elevhälsoteamet har besökt klasserna vid terminsstart för att presentera sig och berätta om 
sitt arbete på skolan. Elevhälsan finns representerad varje dag i skolan och finns nära 
eleverna. 
 
Mentorerna har under mentorstid haft gruppstärkande övningar, exempelvis 
värderingsövningar. Under utvecklingssamtalen har mentorerna behandlat frågor kring 
mående, trivsel, studieteknik, hälsa och måluppfyllelse. 
 
Lärare har auskulterat hos varandra och diskuterat frågor kring arbetsro och trygghet. Detta 
har bland annat lett till en större samsyn kring hur man startar lektioner och hur man ger 
tydliga instruktioner för lektionen. 
 
Eleverna har haft bestämda platser i klassrummet som bytts vid behov. I klasser med en viss 
otrygghet och tydliga grupperingar har placeringar och byte av platser gett resultat. Eleverna 
har tyckt att tryggheten och trivseln har ökat. Lärarna delar alltid in i grupper vid 
grupparbeten för att öka trygghet och arbetsro. 

3.3 Trygghet och studiero 
Som nämndes ovan så har skolan under åren utarbetat många väl fungerande rutiner och 
insatser kopplade även till trygghet.  Nedan listas några av dessa. 

Trygghet 

· Vi skriver upp lektionsplaneringen på tavlan så att eleverna är trygga i hur 
lektionen ska se ut. 

· Vi har enskilda samtal, t.ex. i samband med prognosomdömen, med eleverna, 
för att bygga en relation med eleverna 

· Likabehandlingscase behandlas på samlingstider 
· I studentskivecase diskuteras demokratiproblem 
· Vi uppmuntrar elever att göra aktiviteter för elever på skolan, t.ex. genom 

utskott eller föreningar på skolan 
· Ingen elev ska sitta ensam vid ett bord i klassrummet 
· Vi reagerar omedelbart mot elever som uttrycker sig nedlåtande mot sina 

klasskamrater när de svarar på frågor eller avbryter eller använder andra 
härskartekniker 

· Samarbetsövningar görs i och mellan klasser på samlingstider 
· Vi använder bestämda platser som byts då och då 
· Vi hjälper eleverna att utreda konflikter som uppstår 
· Personalen ansvarar för gruppindelning 
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· Eleverna har hemklassrum 

Studiero 
· Tydliga instruktioner, tydlig lektionsstruktur (som kommuniceras i början av 

lektionen) 
· Mobiler samlas in i början av lektionen i årskurs 1 och 2 
· Eleverna är i klassrummen under lektionerna om det inte finns ett pedagogiskt 

syfte med att låta dem sitta någon annanstans. Om de sitter i grupprum går 
läraren runt och säkerställer att eleverna arbetar och att de inte stör andra. 

· Vi talar om för eleverna i klassrummet vikten av arbetsro när vi är utanför 
klassrummet och har enskilda samtal, t.ex. prognossamtal. 

3.3. Diskriminering och kränkande behandling 
Likabehandlingsplanen gås igenom i varje klass och tas upp på föräldramöten. Kontinuerligt 
och i samband med incidenter som sker så diskuteras värdegrundsfrågor i klasserna. 
Incidenter tas om hand så fort de kommer till skolans kännedom. 

3.4 Samarbete och delaktighet 
Elevrådet samlas regelbundet och föregås av klassråd i varje klass. Eleverna ges möjlighet till 
inflytande över kurser, både inför en caseperiod och efter. Utvärdering sker efter varje 
caseperiod på 7 veckor. 

3.5 Klagomål mot utbildningen 
Rutiner för klagomål finns på skolans hemsida.  
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4. Måluppfyllelse, resultat och analys  

4.1 Funktionell kvalitet 
Den funktionella kvaliteten inom Academedia handlar om att nå så hög måluppfyllelse som 
möjligt utifrån de nationella målen för utbildningen/verksamheten. Detta gäller såväl 
kunskapsmål som värdegrundsmål. 

4.1.1 Kunskapsresultat 
Läsårets fokusområden kring återkoppling och engagemang  tillsammans med de processer 
som har utförts under året, med kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat, via 
elevavstämningar, prognosomdömen, omdömessamtal, IUP-samtal och i arbetslagens 
veckovisa arbete, har gett gott resultat.  
 
Dessutom gjordes en satsning med extra studiepass den sista 7-veckors-perioden då elever i 
årskurs 3 som behövde mer stöd fick hjälp under extra lektioner varje vecka. Eleverna i 
årskurs 3 har alla nått en gymnasieexamen. Detta ska jämföras med förra årets 94,5% och 
förra årets siffra för riket som låg på 90,2%. 
 
Särskilt glädjande är att eleverna på alla program nått goda resultat, vilket inte varit fallet 
tidigare år. Tidigare år fanns det skillnader mellan hur väl eleverna lyckades på olika 
program. 
 
Enligt Nacka kommuns siffror så ligger förädlingsvärdet på vår skola på 0,3 procentenheter 
vilket också är ett gott resultat. Avgångsbetygen låg på 16,0, att jämföra med rikets siffra för 
förra året på 14,2.  
 
Under året har lärarna sambedömt vid ett flertal tillfällen, både internt och externt. 
Sambedömning sker inom casearbetet och inom ämnen. I samband med nationella proven 
görs en systematisk sambedömning inom matematik, engelska och svenska. Dessutom har 
skolan samarbetat med YBC och Rytmus och haft fokus på sambedömning. Vid 
Skolinspektionens ombedömning av nationella prov hade skolan mycket små avvikelser 
jämfört med Skolinspektionens bedömning, vilket är ett gott mått på vårt arbete med 
likvärdig bedömning. De avvikelser som finns har analyserats av lärarna och förklaras i hög 
grad av insatser som har gjorts efter de nationella proven har genomförts och av att läraren 
har mycket övrigt bedömningsmaterial från hela läsåret som speglar eleverna kunskaper.  

Slutsats 
Nästa läsår kommer vi att fortsätta det goda arbete som har genomförts i år, men även bli 
ännu mer noggranna med tidiga insatser. Elevavstämningsinstrumentet i Schoolsoft som 
nämnts tidigare användes för första gången förra läsåret och där kan vi utveckla 
användningen av den ännu bättre för att tidigt kunna fånga upp elever i svårigheter. Det 
handlar exempelvis om att se till att översynen kommer alla lärare till del, även de som inte 
deltar vid genomgången i arbetslagen. Det behövs också en tydligare samsyn av när det finns 
skäl till oro.  
 
Närvaron behöver också följas upp mer systematiskt för att fortsätta främja goda resultat. Vi 
kan se att vår nya rutin med att ringa till skolan för de som är över 18 år har varit effektiv. 
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Det har skett en uppgång i närvaron med 2,2 procentenheter, vilket är glädjande. I år ska vi 
utveckla detta ytterligare genom att systematisera och sammanställa uppföljningen. Detta 
förenklas av att det i år är samma person som tar emot samtalen varje dag. Dessutom 
behöver vi förtydliga hur uppföljningen av frånvaron ser ut, så att exempelvis alla mentorer 
arbetar på liknande sätt.  
 
Vårt fortsatta kvalitetsarbete med våra nya mål för året, se nedan, vill vi också ska leda till 
närvarofrämjande effekter; att eleverna verkligen vill komma till skolan. 
 
I det kollegiala samarbetet och lärandet kommer vi ha ytterligare fokus på resultat av våra 
insatser. Vi kommer försöka mäta vilken effekt våra aktiviteter har. Vi kommer testa några av 
de lärdomar vi fått med oss från bokläsningen av ”Att sätta betyg”, exempelvis i planeringen 
av kurserna.  

4.1.2. Värdegrundsresultat 

Bemötande  
Kundundersökningen visar genomgående positiva resultat kring bemötande. Eleverna 
känner sig trygga i skolan, har förtroende för rektor, mentor och lärare och tycker att de får 
vara sig själva i skolan, eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och personalen ingriper 
om någon blir illa behandlad.  
 
Dessa resultat bekräftar den bild vi har av att skolan lyckas med ett bra bemötande, vilket är 
mycket viktigt för oss. Vi diskuterar ofta under läsåret hur vi ska bemöta elever och 
situationer. Detta görs i arbetslagen och i det kollegiala lärandet. 

Tydliga mål och betoning på resultat 
Positiva omdömen ses kopplade till följande frågor;  Skolan utmanar mig och ställer krav. 
Svar kopplade till frågor som fått lägre omdöme är; Jag tycker att jag får djupa kunskaper av 
skolans arbetssätt med case, Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan, Mina lärare 
informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet samt Skolarbetet lär mig sätt att komma 
på nya idéer och hitta lösningar på problem. 
 
Ovanstående resultat manar till eftertanke eftersom frågorna är av stor vikt. En förklaring till 
de lägre siffrorna kan vara casearbetets känslighet för störningar. Eftersom det bygger på 
samarbete och sammanhang kan det i de fall det inte fungerar fullt ut upplevas mindre 
positivt av elever. Utbildning kring casemetodik och en utveckling av casen är ett prioriterat 
område för skolan inför nästa läsår. Vi behöver fortsätta ta reda på vad eleverna tycker kan 
bli bättre eller tydligare i frågan om casearbetet. 
 
När det gäller information kring hur det går i skolarbetet så är det ett kontinuerligt 
förbättringsområde, att ge relevant återkoppling i tid. Här planerar vi att fortsätta det 
påbörjade arbetet detta läsår.  
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Stöd och stimulans 
Eleverna ger goda omdömen rörande kunniga lärare och en varierad undervisning. Lägre 
omdömen kring; Mina lärare hjälper mig i skolarbetet så att det ska gå så bra som möjligt , 
Arbetssättet med case skapar motivation att lära sig mer och Mina lärare har en varierad 
undervisning.  
 
I arbetet med att skapa engagemang har vi sett en utveckling från utvärderingen året innan, 
vilket är glädjande. Dock vill vi att casearbetssättet ska skapa motivation att lära sig mer hos 
alla elever, vilket vi kommer arbeta vidare med.  
 
När det gäller att ge ökat stöd så nämner elever i utvärderingar att de uppskattar 
prognosomdömessamtalen, men att de inte genomförs konsekvent. Detta års behövs en 
uppföljning på om samtalen har kunnat genomföras. 
 
Eleverna säger även att lärare är olika aktiva med feedback och stöd under lektionstid. De 
uppskattar att det sker en aktiv återkoppling i klassrummet och att lärare ser till att alla får 
stödet, även de som är tystare och inte ber om det specifikt. Variationen varierar också från 
lektion till lektion och mellan olika lärare. Det är önskvärt med mer aktiv återkoppling i 
klassrummet.  

Utbildning och relevans  
Området får positivt omdöme gällande Skolan förbereder mig inför högre studier, 
Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell samt Att vara elev på Sjölins bidrar till min 
personliga utveckling på ett positivt sätt. 
 
För oss på Sjölins är den personliga utvecklingen central, därför är det glädjande att det får 
positiva omdömen. Vi lägger stor vikt vid det i vårt värdegrundsarbete och tar det med oss 
inför detta läsår.  
 
Något lägre omdömen ges kring frågorna  Jag är nöjd med undervisningen på min skola, Jag 
får lära mig sådant som jag tror att jag kommer att ha glädje och nytta av och Skolarbetet 
visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i. 
 
Det eleverna lyfter fram kring de frågor med mindre positiva omdömen är att det är svårt att 
veta vad de kommer ha glädje och nytta av, men att de svarar mer utifrån vad de själv är 
intresserade av att veta inför framtiden. De skulle vilja veta mer om studier på universitet 
och högskola. Kring undervisningen önskar eleverna kunna påverka mer, få bättre 
återkoppling och i vissa fall mer variation.  

Trygghet och studiero 
På frågan Jag känner mig trygg i skolan ger eleverna medel 9,0 vilket är en höjning sedan 
såväl föregående år (8,8) som året innan dess (8,7). På Personalen på min skola ingriper om 
någon blir illa behandlad svarar eleverna 8,0 vilket är en sänkning med 0,2 procentenheter 
från förra året men samma som 2016. Jag tycker att eleverna på min skola behandlar 
varandra på ett bra sätt får fortsatt höjt till 7,8 att jämföras med föregående års 7,7 och 
2016 års 7,2. Frågan Jag tycker att jag kan få arbetsro på skolan har också fortsatt stiga - till 
7,1  sedan föregående år (då det var 7,0) och från 2016 då det var 6,8.  
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Vi får fortsatt höga siffror kring trygghet och studiero, vilket är glädjande. Det arbete vi gör i 
dessa frågor ger resultat. Vi satsar mycket på trygghetsskapande åtgärder som har beskrivits 
tidigare.  

Diskriminering och kränkande behandling 
Vi har haft få fall av kränkande behandling och inget fall av diskriminering under läsåret. De 
fall som kommer upp hanteras skyndsamt, oftast samma dag. Alla elever är allas på skolan, 
vilket märks på det snabba agerandet. Ärenden följs upp i arbetslagen och under 
ledningsmöten.  

Samarbete och delaktighet 
Eleverna är något mindre nöjda gällande Jag får träna på att föra fram mina synpunkter och 
ståndpunkter, Skolan har ett aktivt elevråd och Jag kan påverka undervisningens innehåll och 
arbetsformer. 
 
Elevrådsrepresentanter väljs ut i varje klass i början av läsåret, men alla deltar inte på 
elevrådsmöten eller i elevrådsarbetet. Elevrådsstyrelsen bjuds in till skolans ledningsmöten 
någon gång per termin men skulle kunna bjudas in vid fler tillfällen. Arbetet med att kunna 
påverka undervisningens innehåll och arbetsformer är ett förbättringsområde som nämnts 
ovan.  

Klagomål mot utbildningen 
Inget ärende inkom under läsåret. 

4.2 Upplevd kvalitet 
Den upplevda kvaliteten på Academedia handlar om att mäta ifall vi erbjuder en utbildning 
på ett sätt som vinner våra elevers förtroende och därmed gör dem nöjda. 
 
Frågan Om du tänker på din skola i sin helhet har fått 7,4 i år att jämföras med föregående 
och 2016 års 7,7. Det som eleverna bland annat är nöjda med, vilket bekräftas i analysen av 
elevundersökningen tillsammans med eleverna, är tryggheten, en bra studiemiljö, bra 
stämning och bemötande, skolans lokaler, exempelvis hemklassrummen och grupprummen 
och arbetsron. Det som eleverna tar upp som behöver utvecklas handlar om återkopplingen, 
som bör komma tidigare och vara tydligare. De önskar även bättre förklaringar av 
exempelvis kunskapskrav och resultat. De vill också ha större möjlighet att påverka. 
 
När det gäller rekommendationsgraden har den sänkts från 8.0 till 7,5. Trivselgraden har 
dock endast sänkts marginellt från förra årets 8,4 till 8,3 men höjts från 2016 års 8,2. Trivsel 
är något som alla årskurser tar upp som positivt i sina analyser av resultaten. De trivs i den 
lilla skolan med de trevliga lokalerna och bra lärare.  
 
På frågan Jag är nöjd med undervisningen svarar eleverna 7,0 vilket är något lägre än för 
både Sjölins generellt och Academedia som helhet. Det som eleverna önskar mer av är 
förtydliganden kring kunskapskrav och hur de ska förbättra sig. En del förklaringar är för 
svåra att förstå, exempelvis om de ligger för nära Skolverkets språk kring kunskapskraven. 
Eleverna lyfter också fram att de uppskattar de samtal som sker i samband med 
prognosomdömen en gång per termin, men att inte alla dessa samtal blivit av. De önskar sig 
även snabbare återkoppling och mer feedback under lektioner. 
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Bäst resultat inom verksamhetens egna frågor får Jag får vara mig själv i skolan (8,6), Skolan 
utmanar mig och ställer krav (8,1) och Undervisningen är verklighetsbaserad och aktuell 
(8,0). Att undervisningen ska vara verklighetsbaserad och aktuell är en av casearbetets 
grundstenar, så där har vi lyckats bra. Vi söker alltid efter material och aktiviteter som är 
aktuella och verklighetsanknutna.  
 
I alla frågor utom fyra har skolan högre resultat än Sjölins generellt. De fyra frågor där Sjölins 
Nacka ligger lägre är Jag är nöjd med undervisningen på min skola, Mina lärare är kunniga, 
Mina lärare har en varierad undervisning och Jag känner förtroende för min mentor. 
Undervisningen och variationen är något vi arbetar vidare med detta läsår och även 
relationer som för oss är ett prioriterat område. 
 
Den fråga där det är störst diskrepans mellan Sjölins generellt och Sjölins Nacka är Skolan har 
ett aktivt elevråd där skillnaden är 1,0 procentenheter till Sjölins Nackas fördel. 

Slutsats 
Som nämndes ovan behöver vi arbeta vidare med sådant som handlar om påverkan på 
undervisningen och återkoppling till eleverna. Även ge bättre stöd och stimulans och förklara 
hur eleverna ligger till.   

4.3 Systematiska processer 
Våra utvecklingsområden var under året att skapa engagemang och förbättra 
återkopplingen. Vi ser att vi har fortsatt anledning att arbeta vidare med dessa områden, 
även om många förbättringar också har gjorts. En förbättring förra läsåret var att vi tydligare 
frågade eleverna om effekterna av vår återkoppling. Vi testade också nya tekniker och 
verktyg för återkoppling, vilket gjorde att kollegiet fick en större samlad kompetens på 
området. Exempelvis testades en skrivmall som hade mer fokus på förmågor än 
kunskapskrav, den tyckte eleverna var till hjälp. Kunskapsmatrisen har använts i 
matematiken till att ge snabb återkoppling, antingen via självbedömning eller digitala prov, 
vilket har uppskattats. Ett annat exempel som utvärderades var att eleverna fick se 
modellsvar som de kunde ha att jämföra med inför en uppgift – då tyckte 80% av eleverna 
att dessa gav hjälp till deras skrivande. 85% har också använt återkopplingen.  
 
För att skapa engagemang har skolan utvecklat sitt arbete med programfokus och 
caseutveckling. En särskild arbetsgrupp har jobbat med frågorna under året. Arbetsgruppen 
består av lärare från våra tre Sjölinsskolor, Nacka, Södermalm och Kungsholmen. Gruppen 
har haft en kärna med samma lärare men sedan har olika lärare deltagit beroende på vilket 
program som stått i fokus.  
 
Även det elevhälso- och närvarofrämjande arbetet har haft som mål att öka engagemanget 
på skolan. Skolpsykologen har haft grupphandledningar och lett övningar för alla lärare 
rörande det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Det har gett kollegiet ett gemensamt 
språk kring människors beteenden och även ökat förståelsen för hur olika mindset kan 
påverka klassrumssituationen. Något som har betonats är att det är mycket värt med positiv 
förstärkning. Det är ett bra redskap att använda i klassrummet för att öka beteenden som är 
önskvärda. Personalens egna beteendemönster som kan påverka klassrumssituationen har 
också undersökts.  
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För ökad måluppfyllelse har ett nytt elevavstämningssystem införts för att skyndsamt 
upptäcka elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Systemet går ut på att 
lärarna fyller i hur det går för varje elev i varje kurs. Läraren gör en uppskattning av om 
eleven kommer nå målen eller vilka insatser som behövs för det. Det har gjort att vi har 
kunnat se ett mönster över flera kurser och kunnat komma med tidigare insatser. Vi skulle 
behöva fortsätta utveckla samsynen kring uppföljningen av elevavstämningen. Exempelvis 
hur snabbt och vilken typ av återkoppling som elever får.  
 
Inom IKT-området har vi under läsåret haft fokus på mer användning av digital teknik. Bland 
annat har förstelärarna integrerat IKT i den kollegiala planeringen.  
 
Vi har också varit framgångsrika i vårt trygghetsarbete och vårt förebyggande och främjande 
arbete. Elevhälsan har, trots att vi i perioder saknat vissa av kompetenserna, varit en aktiv 
del i detta arbete. Organisationen med en elevhälsosamordnare fungerar mycket bra och gör 
att den pedagogiska personalen och elevhälsan har ett tätt samarbete. Det effektiviserar 
också arbetet då möten och deltagare planeras efter behov och inte på rutin.  
 
All personal arbetar också utifrån att alla elever är allas på skolan. Det gör att alla ingriper 
snabbt om man ser tecken på kränkande behandling eller en situation som kan skapa 
otrygghet på skolan. Personal finns också på plats där eleverna är och lokalernas utformning 
gör att det finns färre ställen som kan skapa otrygghet. Exempelvis så finns det glas överallt, 
det finns inga skåp ute i lokalerna och man har samlat alla toaletter på ett och samma ställe. 
Trygghetsaspekten finns också med i planeringen av vilken klass som finns i vilket klassrum 
och hur man delar in grupper och placerar elever i klassrummet. 
 
Frånvaron är fortsatt för hög, om än inte i jämförelse med andra skolor, och därför ett 
prioriterat område. Glädjande är dock att frånvaron har sjunkit jämfört med året innan. Vi är 
nöjda med de nya rutinerna att ta emot personliga sjukanmälningar av myndiga elever och 
med uppföljningen av frånvaron i arbetslagen. Vi behöver trots det tydligare systematik kring 
hur vi går vidare efter uppföljningen för att ytterligare främja närvaron.  
 
Vi kommer detta läsår att arbeta vidare med screening av elevernas kunskaper och nu inte 
bara i matematik utan även i svenska och engelska. Det gäller att göra detta på ett sätt som 
hjälper eleverna och inte stjälper. Där försöker vi tänka kring tidpunkt och rutiner för 
genomförandet. Vi kommer även fortsätta med elevavstämningar och prognosomdömen 
och omdömessamtal. Detta läsår hade vi prognosomdömesdatumen klara innan 
terminsstart, så att lärare lättare kan anpassa sina bedömningstillfällen till dessa datum. 
Detta för att eleverna ska få en chans att veta hur de ligger till och ha ett samtal kring detta.   
 
Utifrån analyser tillsammans med personal och elever har vi kommit fram till följande mål 
för året: 

● Vi ska ha anpassning för elevers olika behov i våra planeringar 
● Vi ska ha samlingar där vi arbetar med gemenskap, värderingar och pedagogik 
● Vi ska ha varierad undervisning med verklighetsförankring 

 
Vi bedömer att dessa mål preciserar tydligare vad vi ska göra än mål som endast innehåller 
ett eller ett par ord per mål. Att arbeta för en tydligare återkoppling handlar exempelvis 
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mycket om planering av arbetet för att kunna hjälpa varandra och få olika kompetenser i 
skolan att samverka. Anpassning för elevers olika behov kan vi få om vi låter dem vara med 
och påverka och tycka till kring undervisningen. Den varierade undervisningen med 
verklighetsförankring kommer vi arbeta vidare mot med hjälp av den caseutbildning vi har 
påbörjat detta läsår. Vi kommer utveckla casemetodiken och detta kommer all pedagogisk 
personal vara delaktiga i. 
 
Målen strävar vidare mot det som vi vill förbättra ytterligare från förra läsåret men 
innehåller också viktiga mål som vi behöver vara fortsatt skickliga på. Utifrån dessa mål har 
vi detta läsår bildat arbetsgrupper som förstelärarna ska leda under våra gymnasiemöten där 
vi arbetar med olika teman. Dessa grupper kommer att ha tydliga mål och strategier för 
arbetet som sedan följs upp tillsammans. Tanken är att grupperna vid valda tillfällen under 
året också kommer delge varandra de erfarenheter de har gjort. Vi kommer fortsätta med 
auskultationer i arbetsgrupperna. Det övergripande målet är att nå högre måluppfyllelse och 
ökade värdegrundsresultat.   
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Resultatbilaga 
Funktionell kvalitet 
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 1-3s 
● 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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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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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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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 15% 27% 42% 14% 2% 0% 100% 

MATMAT01c 41% 14% 28% 7% 10% 0% 100% 

MATMAT02b 2% 0% 7% 7% 58% 26% 100% 

MATMAT03b 2% 0% 2% 23% 45% 27% 100% 

MATMAT04 11% 7% 32% 21% 29% 0% 100% 

SVASVA01 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

SVASVA03 13% 75% 0% 13% 0% 0% 100% 

SVESVE01 11% 29% 35% 19% 7% 0% 100% 

SVESVE03 10% 21% 28% 30% 8% 3% 100% 

Summa 12% 19% 27% 18% 17% 6% 100% 

 

Källa: egna sammanställningar. 

Skola 
Antal elever med både 
provbetyg och kursbetyg Lägre Lika Högre 

Sjölins Nacka 477 4% 46% 50% 

ENGENG06 105 10% 56% 34% 

MATMAT01c 29 0% 62% 38% 

MATMAT02b 57 0% 63% 37% 

MATMAT03b 44 0% 52% 48% 

MATMAT04 28 0% 57% 43% 

SVASVA01 1 0% 0% 100% 

SVASVA03 8 0% 25% 75% 

SVESVE01 113 3% 35% 62% 

SVESVE03 92 4% 29% 66% 

 

 Källa: egna sammanställningar. 
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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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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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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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