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1 Fakta och organisation 

1.1 Bakgrund 
Sjölins gymnasium Södermalm startade år 2000 i lokaler på Sandbacksgatan 10 på 
Södermalm i Stockholm. Huvudman är Sjölins gymnasium AB under Joakim Molanders 
ledning. Skolan erbjuder tre teoretiska och högskoleförberedande program med vardera två 
inriktningar. Skolan har naturprogrammet med inriktningarna natur och samhälle, 
ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik samt det 
samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna samhälle och beteende. En 
ytterligare inriktning som skolan har är s.k. NIU, Nationell Idrottsutbildning, som går att 
kombinera med något av de tre programmen som skolan erbjuder. 
 
Skolan utgår från en specifik undervisningsmetodik som vi kallar för Sjölins CASE. Sjölins 
CASE innebär att elevernas läsår delas upp i ett antal perioder som består av 6-8 veckor. 
Under dessa veckor läser eleverna ett CASE som dels byggs upp av ett antal utvalda ämnen, 
en så kallad ämnesintegrering. Ett Sjölins CASE inleds med att eleverna tar del av en CASE-
uppstart där ett problem eller etiskt dilemma presenteras. Tanken är att denna uppstart ska 
väcka känslor och skapa ett intresse och ett engagemang hos eleverna inför den fortsatta 
undervisningen. Veckorna fortsätter med en fördjupning kring de ämnen som ingår där 
eleverna får de verktyg som de behöver för att kunna hitta en lösning på problemet eller det 
etiska dilemmat. Veckorna som innehåller fördjupningen kan bl.a. byggas upp av 
föreläsningar, examinerande moment, exkursioner och studiebesök eller rollspel och 
seminarier.  
 
Problemet eller det etiska dilemmat finns hela tiden med som en röd tråd och är något som 
läraren återkommer till kontinuerligt. När CASE perioden närmar sig slutet är tanken att 
eleverna ska kunna presentera förslag på lösning av problemet eller det etiska dilemmat. 
CASE-perioden avslutas sen med en CASE avslutning. All undervisning på skolan ska även 
innehålla verklighetsbaserat lärande, VBL, som innebär att all undervisning (även utanför 
Sjölins CASE) ska vara verklighetsbaserad och aktuell. 

1.2 Elever 
Idag läser ca 630 elever på Sjölins gymnasium Södermalm. Åk. 1 är 199 elever, åk. 2 211 
elever samt åk. 3 220 elever. Fördelningen flickor och pojkar är ungefär lika på skolan och 
varje mentorsgrupp (klass) är som mest 32 elever. I åk. 3 läser eleverna kurser som mer 
specifikt utgår från elevernas inriktning. Här delas ursprungliga mentorsgrupper upp inom 
denna undervisning, och ibland innebär detta att grupperna då också blir lite mindre än vad 
de varit tidigare. 
 

I siffror så var den oanmälda frånvaron 3,1% under läsåret 17/18, medan den anmälda 
frånvaron var 10,3%. Den oanmälda frånvaron låg i paritet med föregående år medan den 
anmälda frånvaron gått ned med 1,3% i jämförelse med läsåret dessförinnan. Även om viss 
försiktighet ska iakttas att dra långtgående slutsatser från ett läsår till ett annat så talar detta 
för att de närvarofrämjande åtgärder som vidtagits (inte minst sjuktelefon) haft en positiv 
effekt. 
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Eleverna arbetar med sin individuella utveckling mot sina egna mål.  Eleverna får en nära 
relation till sin mentor och sina lärare. Lärarna är på plats under hela skoldagen och 
undervisar, handleder och coachar eleven genom sina studier. Det finns en variation i 
schema och undervisning och eleven kan själv påverka sina studier. På skolan råder en 
avspänd atmosfär, positiv stämning och ömsesidig respekt.  
 
Det är en ständig utmaning för oss att vidareutveckla vårt arbetssätt för att göra skolan 
varierad, intressant och spännande. På Sjölins gymnasium får eleven tillgång till ett 
ovärderligt nätverk av kamrater. Ett nätverk som eleven kommer att ha glädje och nytta av i 
sin fortsatta framtid och karriär. 

1.3 Ledning och organisation  
Sjölins Gymnasium Södermalm och dess verksamhet leds av en ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen består av en rektor och två biträdande rektorer. Vid tillfällen då ledningen 
är utökad tillkommer även arbetslagsledare (2017/2018 tre till antalet), personal inom EHT 
samt administration. Arbetslagsledarna (= “Ala”) deltar på veckobasis. 
 
På skolan fanns under LÅ 17/18 tre arbetslag som vardera leddes av en Ala som haft en 
arbetsgrupp bestående av 6 till 11 lärare och mentorer. Skolan har tre program och vi 
arbetar i programlag. 
 
Skolans administration består dels av en heltidsanställd administratör som sköter Schoolsoft, 
betygsrapportering och annat som rör den direkta undervisningen, dels av en 
ekonomiassistent med uppdrag inom lönerapportering och fastighetsfrågor. 

1.4 Personal 
På Sjölins Gymnasium Södermalm arbetar idag 51 medarbetare varav 35 är undervisande 
lärare (inklusive tränare NIU (Nationell idrottsutbildning kopplat handboll)) . De övriga 
medarbetarna är skolans ledning, administrativ personal, samt kurator (60 %), studie- och 
yrkesvägledare (50 %) samt It-tekniker (50 %). Skolsköterska (80 %) finns varje vecka på 
skolan under året och skolpsykolog samt skolläkare finns med kontinuerligt under läsåret. 
Skolan har även en specialpedagog (80 %) som både har en tydlig koppling till 
undervisningen men också sitter med vid EHT. 
 
Skolans lärare ingår alla i arbetslag som leds av en arbetslagsledare (som också är 
undervisande lärare). Totalt på skolan har vi under året haft tre arbetslag som är kopplade 
till de tre separata programmen (programarbetslag). 
 
Tjänstgöringsgraden på skolan varierar bland lärarna. Huvuddelen av lärarna har haft en 
heltidstjänst på skolan, men det finns också exempel på lärare som har en betydligt lägre 
tjänst och som då kombinerat arbetet på skolan med tjänster inom andra verksamheter och 
skolor. Skolans målsättning är hela tiden att säkerställa fler som arbetar heltid för att säkra 
tillgängligheten för våra elever samt en kontinuitet i uppdraget hos läraren. 
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Behörigheten på skolan bland lärarna är god och i dagsläget är det två av de 35 lärarna (5,7 
%) (undantaget NIU-instruktörerna, där detta ej är ett laga krav) som saknar pedagogisk 
högskoleexamen och där två av dessa kompletterar det sista för att bli behöriga 
 
Under året har skolan haft fyra förstelärare med uppdraget att leda det pedagogiska arbetet 
mot en ökad måluppfyllelse hos eleverna. Förstelärarna är alla undervisande lärare, som  
uppvisat särskilt goda didaktiska färdigheter och därför har ett extra uppdrag som går ut på 
att fortbilda sina kollegor. 
 
Varje förstelärare/lektor har haft, utöver undervisningen, ett uppdrag som processledare för 
ett antal olika processgrupper. Processgrupperna bestod av övriga lärare och varje 
processgrupp utgick från ett övergripande tema. Varje lärare tog fram ett specifikt 
utvecklingsområde kopplat undervisningen i klassrummet och förstelärare/lektor coachade 
sen läraren för att en utveckling av lärarens kompetens kopplat utvecklingsområdet skulle bli 
möjligt. 
 
Processgrupperna samlades varannan vecka och målsättningen för läsåret var att samtliga 
skulle arbeta utifrån en lärcykel. Inledningsvis under läsårets uppstart formulerade läraren 
tillsammans med förstelärare ett utvecklingsområde som utgick från lärarens behov. 
Gruppindelning grundade sig i utvecklingsområdet, och därefter planerade lärarna 
genomförandet med en inledning, plan för genomförande, genomförande (ute i 
klassrummet) och slutligen en utvärdering. Målsättningen för varje lärare var att utveckla 
sina didaktiska färdigheter i en nära dialog med förstelärare och processgrupp vilket skulle 
leda till en ökad måluppfyllelse bland eleverna.  
 
Måluppfyllelsen bland de elever som lämnat åk. 3 i samband med juni månad 2018 
genererade en mycket hög måluppfyllelse, och även inför kommande läsårsavslut ser 
prognosen god ut vilket skulle kunna vara ett tecken på att bl.a. arbetet med 
processgrupperna (= det kollegiala lärandet) fungerat bra. Inför nästa läsår startar lärcykeln 
om på nytt, en del lärare kommer fortsätta med det individuella området som de arbetat 
med under året, andra tar nästa steg och kommer då ha en annan inriktning som ska stärka 
deras insats som lärare. Det fortsatta arbetet kommer att ledas av skolans rektor, men 
utföras av förstelärare tillsammans med läraren. Lärarens individuella utvecklingsområde blir 
också ett viktigt underlag för kommande diskussion i samband med de medarbetarsamtal 
som genomförs under året. 

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 mig som rektor och samarbetar med skolans lärare och övrig personal 
enligt våra framtagna rutiner. 
 
Skolans elevhälsoteam (EHT) är komplett och följer de bestämmelser som finns kopplat de 
roller som behöver finnas. Skolan har, som nämnts ovan, skolsköterska, specialpedagog, SYV, 
kurator samt skolläkare och skolpsykolog.  
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EHT träffas varje vecka, både enskilt tillsammans med skolans ledning men också 
tillsammans med de programarbetslag som finns på skolan. EHT har träffat ett arbetslag per 
vecka och fokus då har varit elevhälsa. För att inte bara arbeta med akuta elevärenden har 
skolans skolpsykolog haft ett särskilt uppdrag kring det förebyggande och främjande arbetet 
med elevhälsa. Tillsammans med kurator och skolsköterska har ett antal områden berörts 
under året där särskilt fokus varit kopplat just mot det framåtsyftande arbetet som ska 
underlätta arbetet med eleverna och förebygga att fler akuta ärenden ska uppkomma.  
 
Ett fokusområde har varit att förebygga stress. Skolan har under året sett att fler elever 
upplever en ökad stress kopplat sina studier, något som skolan tror ha sitt ursprung i de 
högre antagningssiffror där eleverna som antagits haft höga krav på sin egen insats vilket då 
också bidragit till en mer utbredd känsla av stress. Kurator och skolsköterska har träffat 
klasser och tagit input från skolans skolpsykolog inför detta arbete.  
 
Även lärare har förstås engagerat sig i denna fråga - t ex genom att ta upp området stress i 
samband med IUO-samtal eller i andra samtal med elever. Ett ständigt pågående arbete har 
handlat/handlar om att underlätta för elever så mkt som möjligt t ex genom att lärare gör 
gemensamma provscheman, pratar ihop sig om omprov och rent allmänt gör vad som kan 
göras för att ta ned elevernas ibland omotiverat höga stress inför enskilda 
uppgifter/examinationer.  
 
Ett annat fokusområde rör sexuell hälsa, där skolsköterskan har arbetat mer förebyggande, 
bland annat genom att preventivmedel delats ut med tillhörande information. 
 
Vi tror att stress kommer vara en ännu större utmaning inför kommande år eftersom 
meritvärdet bland eleverna fortsätter stiga. Det förebyggande och främjande arbetet med 
just stress kommer därför framöver att handla mer om att informera och dela verktyg för att 
som elev kunna studera på ett genomtänkt sätt utan att hamna snett under tiden på 
gymnasiet. Att i varje kurs göra det till en integrerad del att elever får samtala med varandra 
och läraren om upplevda stressorer är ett exempel på detta. Att göra enkla/snabba 
skattningar via ett anonymt formulär är ett annat sätt. Vi vill även lyfta in denna aspekt i våra 
programråd och liknande forum där elever och lärare möts. 

1.6 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
Skolan arbetar med Schoolsoft som plattform där elevernas uppgifter och resultat samlas. 
De uppgifter som eleverna får är alla kopplade till matriser som tar upp förmågor och 
kunskapskrav. Detta system, som uppdateras och kompletteras kontinuerligt under läsåret, 
ger en snabb indikation för eleven, läraren och skolans ledning om en elev inte bedöms 
uppnå kunskapskraven i en kurs. Åtgärden här är att den som upptäcker att en elev inte når 
hela vägen fram är skyldig att fylla i en blankett med namnet ”anmälan till rektor”. Denna 
blankett lämnas skyndsamt in till rektor som tar upp den på skolans veckovisa EHT-möten.  
 
Vid EHT fördelas ansvaret kopplat till anmälan och en utredning och kartläggning inleds där 
dels undervisande lärare, mentor, elev och vårdnadshavare medverkar att ta fram påverkade 
faktorer som en del av underlaget. När kartläggningen är genomförd fattas beslut om 
fortsatta åtgärder. Handlar det om extra anpassningar i ordinarie undervisning samlas 
insatserna i en s.k. ”klassguide” som finns tillgänglig för alla medarbetare på skolan. 
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Klassguiden tar enbart upp vilka extra anpassningar som krävs och som ska användas, ingen 
information som går under sekretess delas här. Om det är andra insatser som krävs än extra 
anpassningar i ordinarie undervisning skapas ett åtgärdsprogram, ÅP, av en eller flera 
resurser från EHT. ÅP kommuniceras till elev och vårdnadshavare samt till de som är berörda 
i elevens undervisning och vardag på skolan. ÅP följs inom kort upp, för att se om de tillsatta 
åtgärderna har gett effekt. 
 
Under läsåret 17/18  arbetade EHT med att utveckla och förbättra rutiner för att säkerställa 
upptäckten av behov för att alla elever skulle nå kursmålen. 

Redan före terminsstart mötte specialpedagog och mentor de elever vars vårdnadshavare 
hört av sig för att skapa en bra start för eleven med överlämning kring specifika behov. Detta 
gällde extra anpassningar som eleven behövde från början för att nå måluppfyllelse. 

På introduktionsveckan träffade hela EHT alla ettor i halvgrupp i 60 minuter för att 
presentera sig och säkerställa att alla elever i årskurs ett hade sett och fått höra vad kurator, 
specialpedagog, skolsköterska samt SYV gör samt vilka de är. 

Skolan använder klassguider som är ett dokument som delas med undervisande lärare för att 
enkelt göra det tydligt vilka behov som finns i varje klass. Specialpedagogen reviderade alla 
dessa förra läsåret för att säkerställa att det endast står extra anpassningar för de elever 
som behöver detta. Det står även utsatt diagnoserna ADHD, AST samt Dyslexi i formen: 
Funktionsvariation inom koncentration, Funktionsvariation inom AST samt 
Funktionsvariation inom läs och skriv. Detta står enbart utskrivet om elev har gett sitt 
godkännande. Diagnoser inom psykisk ohälsa skrivs aldrig ut. I anslutning till skolstart lämnar 
eleverna in en blankett med pedagogisk information där de kan skriva om det finns någon 
diagnos som de vill att undervisande lärare tar del av. Klassguiderna fyll på allt eftersom. 

Elever kommer till EHT genom många olika vägar och det har varit viktigt att försöka nå alla 
elever som behöver komma till EHT. Detta behöver utvecklas vidare. 

-Eleven söker själv upp den person i EHT som den önskar träffa. 

-Vårdnadshavare kontaktar 

-Skolsköterskan ta elev vidare från hälsosamtalen som alla i årskurs ett har. Detta har varit 
grunden till både det förebyggande arbetet samt att fånga upp nya elever. 

-Mentor eller undervisande lärare kommer med elev. Till detta har skolan en blankett som 
fylls i och lämnas till EHT. Den hade namnet ”Anmälan till rektor” men reviderades under 
året tillsammans med lärarna och heter nu ”Anmälan till EHT”. Den har förtydligats samt 
GDPR säkrats. 

De andra delar som skolan arbetat med för att fånga upp elever är kursvarningar i 
Schoolsoft, närvarohantering samt Early warning system. Alla delar behöver vi fortsätta att 
utveckla men EWS kom som en nyhet för verksamheten förra läsåret och blev då inte 
tillräckligt väl förankrat. Bedömningen är att lärare ser tydliga vinster med EWS men 
användningen behöver förtydligas, d v s hur vi tar hand om resultatet av en sådan skattning. 

Skolsköterska och SYV har öppen mottagning under lunchen 12.00-13.00 de dagar då de 
arbetade. 
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Det efterfrågades ökad tydlighet och samplanering av undervisningen från eleverna förra 
läsåret. Större användning av provschemat samt bedömning och uppföljning samt rutiner 
kring det var något som det arbetades med men som behöver utvecklas.  

Just bedömningsfrågor är ett fokusområde för ett nyinstiftat försteläraruppdrag under året 
så förhoppningen är att ett arbete kommer att kunna göras där, gärna i kombination med 
fortsatt caseutveckling. 

Skolläkaren var mer närvarande och hade dagar på skolan med jämna mellanrum för att 
träffa elever som skulle remitteras för utredningar. 

EHT träffade varje arbetslag en gång i månaden och höll då i dessa möten. De första 15 
minuterna behandlades elevärenden och resterande 45 minuter arbetade vi med förberedda 
övningar efter olika teman. Måluppfyllelse med framgångsfaktorer, mentorskap samt psykisk 
hälsa var de teman som togs upp föregående läsår. 

1.7 Arbete med studie- och yrkesvägledning 
Skolan har en studie och yrkesvägledare, SYV, som arbetar med elevernas behov av 
vägledning inför framtida val. Detta kommer till uttryck dels genom kontinuerlig information 
som riktar sig till de respektive årskurserna Informationen är kopplad till aktuella delar som 
hjälper eleverna framåt vad gäller ordinarie studiegång och val som görs under studietiden, 
individuella val och tolkning av studieplaner, meritpoäng, högskoleprov och genomförande, 
alternativa studiegångar för de elever som söker sig vidare från gymnasiet, tiden efter 
gymnasiet ute i arbetsliv och vidare studier på högskola och universitet.  
 
Varje läsår anordnas även evenemang där externa aktörer från arbetsliv och högre 
utbildningar  bjuds in till en lokal mini-mässa. Skolans SYV besöker även klasserna och delar 
aktuell information som ska hjälpa eleverna vidare framåt. 
 
Skolans SYV arbetar även med genomgångar av samtliga elevers studieplaner, hjälper 
skolans lärare och ledning med att samla data i form av närvaro men också med att 
administrera skolans individuella val tillsammans med skolans ledning samt har öppna tider 
som eleverna kan boka för frågor om gymnasiet och tiden vidare efter studenten. 

1.8 Arbete med frånvaro och avhopp 
Mentor har det närmaste och övergripande ansvaret för att hålla sig uppdaterad om sina 
mentorselevers frånvaro samt ha inledande dialog när frånvaro uppkommer. Denna 
uppdatering bör göras på veckobasis. Om frånvaron inte förbättras efter mentorssamtal så 
anmäls ärendet till EHT/rektor som gör ytterligare kartläggning/tar ytterligare kontakt med 
elev (omyndig elevs VH). Beroende på vad kartläggningen visar görs vidare insatser av EHT 
samt ev. mentor eller annan skolpersonal. Vid upprepad anmäld frånvaro (=sjukfrånvaro) 
aktiveras skolsköterska som bokar in möte med eleven (VH) samt ev. begär in läkarintyg för 
att styrka frånvaron. I den utvidgade skolledningen görs med jämna mellanrum en analys av 
frånvaromönster/frekvens på klass- och programnivå.  
 
Under läsåret 17/18 fortsatte försöket där eleverna som blivit myndiga inte längre själva kan 
rapportera in sin frånvaro “digitalt”. Då vi sett att frånvaron markant ökar bland skolans 
myndiga elever ville vi genomföra ett försök där vi siktade på att få till en bättre närvaro 
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bland våra elever. När en elev blev sjuk var de själva tvungna att ringa en utvald person som 
sen registrerade frånvaron i Schoolsoft. Tidiga avstämningar och utvärderingar kring 
insatserna visade att frånvarostatistiken utvecklats i positiv  riktning med minskad 
ströfrånvaro som resultat. Då detta visat sig vara framgångsrikt ska skolan även framöver 
använda sig av liknande upplägg för att få ned frånvaron ytterligare. 

1.9 Skolbibliotek 

På skolan fanns under läsåret ett skolbibliotek öppet för elever och lärare att nyttja under 
hela skoldagen. Litteraturen i biblioteket är dels tidigare års litteratur som köpts in, dels nya 
titlar som varje år köps in för att utbudet hela tiden ska växa och därför bli mer attraktivt för 
elever och lärare att nyttja i undervisningen. 
 
Lärarna besöker biblioteket med sina elever i den ordinarie undervisningen och tipsar 
eleverna kontinuerligt att också använda biblioteket som resurs när de söker information. 

1.10 Lokaler 
Skolans lokaler bygger på ett tänk kring öppenhet och transparens. Det finns mycket glas och 
flera öppna arbetsytor mellan de ordinarie klassrummen. Öppenheten hjälper oss som skola 
att säkra tryggheten och synliggöra alla elever och medarbetare.  
 
Varje klassrum har en projektor, skärm och ordentligt utrymme för whiteboardtavlor som 
lärare nyttjar i sin undervisning. Varje klassrum har ett korrekt antal sittplatser och läraren 
har möjlighet att rör sig runt i klassrummet i sin undervisning. 
 
Skolan är idag en fullt utbyggd 1:1-skola där varje elev (samt lärare) har en digital enhet, i 
elevernas fall Chromebook. Lokalerna har ett väl anpassat trådlöst nätverk och det är väl 
spritt bland lärare att använda digitala resurser som en integrerad del av undervisningen. 
 
Sjölins elever studerar i en lugn och trivsam miljö i öppna och ljusa lokaler. Här finns plats för 
både gemensamma diskussioner i klassrum och grupprum, men också möjligheten att få 
lugn omkring sig då alla elever och lärare arbetar med sin egen personliga dator och då kan 
hitta avskilda platser för arbete mellan lektionerna. Alla elever på skolan får en egen bärbar 
dator och med det trådlösa nätverket kan eleven själv välja studieplats. 
  



10 
 

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 och övriga uppföljningar av bl.a. måluppfyllelse och frånvaro. 



11 
 

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 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.  
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 

Förstelärares uppdrag 
Varje förstelärare/lektor har haft, utöver undervisningen, ett uppdrag som processledare för 
ett antal olika processgrupper. Processgrupperna bestod av övriga lärare och varje 
processgrupp utgick från ett övergripande tema. Varje lärare tog fram ett specifikt 
utvecklingsområde kopplat till undervisningen i klassrummet och förstelärare/lektor 
coachade sen läraren för att en utveckling av lärarens kompetens kopplat 
utvecklingsområdet skulle bli möjligt.  
 
Processgrupperna samlades varannan vecka och målsättningen för läsåret var att samtliga 
skulle arbeta utifrån en lärcykel. Vid läsårets uppstart formulerade läraren tillsammans med 
förstelärare ett utvecklingsområde som utgick från lärarens behov. Gruppindelning 
grundade sig i utvecklingsområdet, och därefter planerade lärarna genomförandet med en 
inledning, plan för genomförande, genomförande (ute i klassrummet) och slutligen en 
utvärdering. Målsättningen för varje lärare var att utveckla sina didaktiska färdigheter i en 
nära dialog med förstelärare och processgrupp vilket skulle leda till en ökad måluppfyllelse 
bland eleverna.  

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
Ett stort fokus har legat på stressförebyggande åtgärder, ett område som identifierats som 
en central utmaning för skolan. Kurator och skolsköterska har träffat klasser och tagit input 
från skolans skolpsykolog inför detta arbete. Skolsköterskan har också mer tydligt kunnat 
arbeta med sexuell hälsa och nytt för året är att preventivmedel delats ut med tillhörande 
information för att förebygga även detta område.  

Närvarofrämjande åtgärder 
En sjuktelefon inrättades under året där myndiga elever instruerades ringa in varje sjukdag, 
till skillnad från att tidigare anmäla i Schoolsoft. Detta har visat sig ha god effekt då det dels 
försvårar “slentriansjukanmälningar” men också ger ett personligt bemötande för den 
person som ringer sig sjuk på morgonen. 

Insatser kopplade till frånvaro och avhopp 
Se punkten ovan (1.8 Arbete med frånvaro och avhopp, sid. 8) 
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3 Värdegrundsarbete 

Skolans värdegrund 
Skolans värdegrund presenteras för elever i såväl läroplanens värdegrundskapitel som i 
skolans egen Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Trygghet och studiero 
En förstelärare har arbetat med ledarskap i klassrummet som fokus och har inom detta 
område samarbetat med en processgrupp lärare för att identifiera och sprida fungerande 
förhållningssätt. Skolgemensamma ordningsregler har tagits fram och kommunicerats med 
syftet att göra det tydligt vilken förväntan som finns t ex på studiero i undervisningen. 

Diskriminering och kränkande behandling 
Skolan har arbetat utifrån Plan mot diskriminering och kränkande behandling, där 
trygghetsgruppen tagit hand om ärenden som kan ha uppkommit där elev känt sig utsatt på 
något vis. 

Samarbete och delaktighet 
Elever har deltagit i klassråd kontinuerligt under läsåret, dessa har också kopplats till de 
programråd där elever och lärare träffats kring frågor av gemensamt intresse. 

Klagomål mot utbildningen 
Vid start för nya ettor gås förfarandet igenom då elev/vårdnadshavare har klagomål på 
utbildningen, vilka kontaktvägar som finns och hur dylika klagomål tas om hand. 
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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 
Kunskapsutvecklingen, som mätt i andel gymnasieexamen samt GBP uppvisar en mycket 
positiv trend, även i förhållande till rikssnitt. En generell slutsats är att de vanligast 
förekommande arbetssätten på Sjölins Södermalm tycks ha en positiv inverkan på elevernas 
kunskapsinhämtning samt att det arbete som görs för att tidigt upptäcka varningssignaler 
och de åtgärder som då sätts in har en bra effekt. I en avgångskull på ca 200 elever så var det 
knappt tio elever som inte nådde gymnasieexamen 2018.  
 
När man skärskådar omständigheterna kring dessa så finns det självfallet en del individuella 
förhållanden (social situation etc.) som gör det fullt begripligt att just den ungdomen inte 
kunde mäkta med att tillgodogöra sig en gymnasieutbildning fullt ut. Självklart betyder det 
inte att skolan kan slå sig till ro utan vi måste ständigt analysera t ex om tidig upptäckt och 
extra åtgärder hade kunnat skapa en annan situation.  
 
En viktig faktor till de förbättrade resultaten kan antas vara det allt större arbete som lagts 
ned på att tidigt identifiera elevers olika förutsättningar och behov - t ex genom att 
sammanställa dessa i Klassguider som görs kända för samtliga undervisande lärare. Även 
detta är dock ett område där vi inte kan slappna av - vi behöver fortsätta arbetet med att 
tidigt lära känna våra elevers behov och förutsättningar samt inte minst förbättra vår interna 
kommunikation så att den typen av kunskaper sprids på ett fungerande sätt till relevanta 
personer. 
 
Beträffande intern kommunikation och kollegialt samarbete så kan konstateras att det finns 
både ett behov och ett önskemål om att medarbetare ska göra mer saker tillsammans och 
att fler möten ska hållas i större grupp och inte lika ofta i mindre grupper - detta för att 
skapa ett mer begripligt sammanhang för hela skolan. Under läsåret kommer därför detta att 
vara en prioritet. 
 
Det huvudsakliga utvecklingsområdet för skolan är att förtydliga och göra det gemensamt 
hur case-metoden ser ut, även ur ett elevperspektiv. Att göra detta arbete har många vinster 
utifrån den analys av skolans läge som görs i dagsläget. Elever efterfrågar en större tydlighet 
med vad ett case är och hur detta på ett begripligt sätt kan länkas till deras lärande eller, 
annorlunda uttryckt, på vilket sätt just casemetoden är en metod att föredra framför andra 
(kanske mer traditionella) pedagogiska modeller. 
Vidare kommer ett sådant kollegialt samarbete lärare emellan att ha positiva effekter på 
personalgruppen som får fördjupad förståelse för varandra ur t ex olika ämnes- eller 
programperspektiv. 
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4.1.2 Värdegrundsresultat 

Bemötande 
Kundundersökningen visar positiva resultat kring bemötande, eleverna känner sig trygga i 
skolan, har förtroende för mentor och lärare, eleverna känner sig trygga 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. Ett lägre omdöme kring Jag känner förtroende för rektorn. 

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 något 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. 

Samarbete och delaktighet 
Eleverna är något mindre nöjda avseende Jag får träna på att föra fram mina synpunkter och 
ståndpunkter, Skolan har ett aktivt elevråd och  Jag kan påverka undervisningens innehåll 
och arbetsformer 

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 
och Arbetssättet med case skapar motivation att lära sig mer. 

Utbildning och relevans 
Området får positiva omdömen gällande Jag är nöjd med undervisningen på min skola, 
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. 
Något lägre omdömen kring frågorna 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. 
 
Sammantaget är eleverna mer nöjda med frågor som rör bemötande och utbildningens 
relevans. Eleverna har förtroende för sina lärare och tycker att de är kunniga. Frågor rörande 
stöd och stimulans, samarbete och delaktighet och tydliga mål  får lägre omdömen.  

Skolans värdegrund 
Eleverna upplever sig i allt ökande grad (från en redan stark siffra) kunna vara sig själv i 
skolan. De upplever också i ökande grad att det inverkar positivt på deras personliga 
utveckling att vara elev på Sjölins Södermalm.  

Trygghet och studiero 
Jag känner mig trygg i skolan har 8,9 vilket är en fortsatt höjning från såväl föregående års 
8,8  som från 2016:s års 8,5. Personalen på min skola ingriper om någon blir illa behandlad 
ligger fortsatt på 7,7 (samma som förra året) vilket är bättre än 2016 års 7,4. Jag tycker att 
eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt har ökat under året till 7,9 att 
jämföras med föregående års 7,4 och 2016 års 7,2. Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 
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har i år fått 6,7 vilket är en mindre höjning med 0,2 procentenheter från föregående år och 
sammanlagt 0,3 procentenheter högre än 2016. 

Diskriminering och kränkande behandling 
Positiva omdömen när elever svarar på upplevd trygghet i skolan, huruvida personal ingriper 
om någon blir behandlad samt om eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. 

Samarbete och delaktighet 
Lägst resultat inom verksamhetens egna frågor har Skolan har ett aktivt elevråd (5,8) 
tillsammans med Mina lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet och Jag 
kan påverka undervisningens innehåll och arbetsformer som båda har fått 6,1. 

Klagomål mot utbildningen 
Elevernas upplevelse av att få träna på att framföra sina synpunkter och ståndpunkter har 
ökat (6.9) i jämförelse med föregående år. Synpunkter/klagomål kan lämnas närhelst de 
dyker upp till mentor eller undervisande lärare. En formell blankett för klagomål kan också 
lämnas in till rektor. På utvecklingssamtal (2 ggr/år) lyfts frågan om ev. klagomål. 

Slutsats 
Delaktighetsfrågor är högt på agendan - att hjälpa elever att starta ett elevråd och att från 
skolans sida agera lyhört för synpunkter som kommer fram inom ramen både för 
elevråd/klassråd men även i andra sammanhang.  Även om tryggheten i grunden förefaller 
hög så är det viktigt att arbeta vidare med trivselfrågor - att bygga en skolidentitet t ex 
genom traditioner och olika sociala aktiviteter där såväl elever som personal deltar. 
 
Två ytterligare centrala utvecklingsområden, redan nämnda, är en förstärkt återkoppling till 
eleverna och att förtydliga/utveckla och skapa samsyn kring casemetoden. Dessa båda 
områden torde även hänga ihop, då en tydlig återkoppling till eleverna under en pågående 
caseperiod är avgörande för att de ska kunna tillgodogöra sig kunskapsområdet och, inte 
minst, känna att undervisningen är meningsfull. 

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. 
 
Påstående: Om du tänker på din skola i sin helhet 
Exemplifiering / Beskrivning:  har medel 7,2  vilket är en mindre höjning från förra årets 7,1 
som i sin tur var en höjning från 2016 års 6,9. 
Förklaring / Begripliggörande:  Eleverna förefaller nöjda med några av de värden som får 
betraktas som kärnvärden för en skola – t.ex. undervisningens kvalitet, kunnighet hos lärare, 
förtroende för lärare, skolan leder till personlig utveckling samt tryggheten är hög. 
Slutsats: Arbetet med att göra casemetodiken ännu mer pedagogisk och för eleverna tydlig 
är prioriterad. Att fortsätta arbeta med trygghet/trivselskapande insatser också viktigt. Den 
fysiska och psykosociala skolmiljön fortsatt en viktig fråga att bevaka/arbeta med. 
 
Påstående:  Rekommendationsgrad 
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Exemplifiering / Beskrivning:  har sänkts något från förra året till 7,1 att jämföras med  
föregående års 7,2 men 2016 års 6,9. 
Förklaring / Begripliggörande:  Case ska vara skolans unika pedagogiska arbetssätt och kan, 
om eleverna inte känner sig helt nöjda med detta, därför vara ett område som kan dra ned 
rekommendationsgraden för de elever som valt skolan av just den anledningen. Viss 
organisatorisk “oro” under läsåret kan ha bidragit till att en del elever fått en mer negativ 
bild av skolan. 
Slutsats:  Arbetet med att göra casemetodiken ännu mer pedagogisk och för eleverna tydlig 
är prioriterad. Att fortsätta arbeta med trygghet/trivselskapande insatser också viktigt. Den 
fysiska och psykosociala skolmiljön fortsatt en viktig fråga att bevaka/arbeta med. 
 
Påstående:  Trivselgrad 
Exemplifiering / Beskrivning:  har 8,0 vilket  är samma som förra året och en höjning från 
2016 års 7,7. 
Förklaring / Begripliggörande:  Eleverna är i grunden nöjda med trivseln på skolan.  
Slutsats:  Arbetet med elevengagemang på skolan, inflytande samt trivselskapande 
aktiviteter där elever och personal gör saker tillsammans är ett sätt att ytterligare öka den 
allmänna trivseln. 
 
Påstående: Jag är nöjd med undervisningen 
Exemplifiering / Beskrivning:  har 7,2 vilket är något högre än Sjölins som helhet och samma 
som Academedia som helhet.  
Förklaring / Begripliggörande:  Eleverna upplever att undervisningen håller hög kvalitet, har 
förtroende för lärarna och att lärarna är kunniga. Att förtydliga/utveckla casemetoden kan 
ytterligare höja siffran. 
Slutsats: Att förtydliga/utveckla casemetoden kan ytterligare höja siffran. 
 
Bäst resultat inom verksamhetens egna frågor har Jag får vara mig själv i skolan (8,5), Jag 
känner förtroende för min mentor (8,3) och Skolan utmanar mig och ställer krav (8,2).  
 
Den fråga där det är störst diskrepans mellan Sjölins generellt och Sjölins Södermalm är 
Arbetssättet med case skapar motivation att lära sig mer där skillnaden är 0,8 
procentenheter till Sjölins Södermalms nackdel, varför också ett arbete med att förtydliga 
och utveckla casemetoden är ett prioriterat utvecklingsområde. 
 
Frågor där 90% eller fler svarat nivå 7-10 är Jag känner mig trygg i skolan (94%). 
 
Frågor som är kopplade till den övergripande frågan Jag kan rekommendera min skola till 
andra och som inte når upp lika högt resultat i undersökningen är  
 
7. Jag tycker att jag får djupa kunskaper av skolans arbetssätt med case 
9. Jag får lära mig sådant som jag tror att jag kommer ha glädje och nytta av 
17. Skolarbetet visar mig vägar att ta del av och påverka det samhälle jag lever i 
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18. Skolarbetet lär mig sätt att komma på nya idéer och hitta lösningar på problem 
19. Jag får träna på att föra fram mina synpunkter och ståndpunkter 
24. Jag känner förtroende för rektorn 
 
Sjölins Södermalm har en del frågor där många elever har svarat gult, vilka indikerar 
områden som behöver arbetas med på skolan för att öka nöjdheten. Frågor med mest “gula” 
svar är Jag kan påverka undervisningens innehåll och arbetsformer (39% gula svar) och Mina 
lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet (30% gula svar).  
 
Sjölins Södermalm är en i grunden väl fungerande skola där elever trivs och känner sig 
trygga. Skolan erbjuder eleverna utmaningar samtidigt som en stor majoritet upplever sig 
kunna vara sig själva och känner förtroende för personalen. 
 
Samtidigt har vi en utmaning i att göra det tydligare och mer pedagogiskt vissa vinsterna 
med att arbeta med Case - en metod som är ett kännetecken och något unikt för vår skola. 
Möjligtvis kopplat till detta ser vi också en tendens att elever ibland upplever bristande 
återkoppling från lärare om hur de ligger till i sitt lärande samt att de önskar bättre 
möjligheter att kunna påverka undervisningens innehåll. Det senare även det särskilt 
intressant i relation till casemetoden, där ju elevens egen aktivitet och möjlighet att göra 
olika val är och ska vara central.  Sammantaget framstår arbetet med att utveckla 
casemetoden som ett viktigt utvecklingsområde. 

4.3 Systematiska processer 

4.3.1 Valda utvecklingsområden 

Övergripande målsättning för läsåret 17/18 var: 

• Sjölins gymnasium Södermalm ska ge alla elever oavsett bakgrund, rätt 
förutsättningar att klara av sina studier.   

• Eleverna ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande och känna av att de studerar på en 
skola som är präglad av studiemotivation, trygghet, respekt och öppenhet.  

• Sjölins gymnasium Södermalm har som mål att erbjuda Stockholms bästa utbildning, 
en utbildning som utgår ifrån verklighetsbaserat lärande.  

• Vi ska ständigt överträffa våra elevers och deras föräldrars förväntningar på en 
utbildning som förbereder för ett framgångsrikt studie- och yrkesliv.  

Ytterligare utvecklingsområden 

Förstelärares uppdrag 
Under föregående läsår bedrevs ett arbete kopplat till de då aktuella försteläraruppdragen. 
Dock saknades en samordning av dessa samt ett gemensamt fokus för vilken riktning 
skolutvecklingen på skolan skulle ta. Även logistiskt fanns en del utmaningar som man inte 
riktigt kom till rätta med - d v s t ex hur man på ett effektivt sätt skulle använda sig av de 
olika processgrupperna av lärare samt även vem som skulle ingå var etc. 

Förebyggande och hälsofrämjande insatser 
Arbetet med klassguider och övriga insatser för att tidigt upptäcka eventuella hinder för 
elevernas lärande har gett goda resultat även om det fortsatt finns mycket arbete att göra 
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inom området. Ett exempel är fokusområdet stress - där denna fråga t ex lyfts in i IUP-samtal 
och andra samtal mellan lärare och elev för att både identifiera elevers stress men också, när 
så är möjligt hjälpa till att avdramatisera och lägga förväntningarna på en rimlig nivå. 

Närvarofrämjande åtgärder 
Ett större fokus på elevernas sjukanmälda frånvaro gav visst resultat och blodad tand att 
arbeta vidare med denna fråga.  
 
Den kanske allra viktigaste främjande åtgärden handlar dock om att upprätta/bibehålla en 
positiv och nära kontakt mellan lärare och elever. att tidigt uppmärksamma/ställa frågor när 
elever varit borta, att välkomna tillbaka och t sig tid att ställa frågor om trivsel och annat är 
ett arbete som behöver förstärkas utifrån hur det hittills sett ut. 

Insatser kopplade till frånvaro och avhopp 
Den kanske allra viktigaste främjande åtgärden handlar dock om att upprätta/bibehålla en 
positiv och nära kontakt mellan lärare och elever. att tidigt uppmärksamma och ställa frågor 
när elever varit borta, att välkomna tillbaka och ta sig tid att ställa frågor om trivsel och 
mående mm. är ett arbete som behöver förstärkas utifrån hur det hittills sett ut. 

Slutsats 
Casemetodiken förtydligas och beskrivs på ett sätt som gör den begriplig och positivt 
förutsägbar för eleverna samtidigt som lärares samsyn om metoden ökar. 
 
Personalgruppen (samtliga medarbetare, ledning) kommer arbeta närmare varandra med 
utgångspunkt i tillit till professionerna, ansvarsfull och tydlig kommunikation samt med ökad 
arbetsglädje. Förtydligande av ansvarsområden. 
 
Ett förtydligande görs av de centrala beståndsdelarna i skolutvecklingen de kommande åren 
på Sjölins Södermalm - koppling till nya och befintliga försteläraruppdrag. 
 
Eleverna ska känna sig delaktiga i sitt eget lärande och känna av att de studerar på en skola 
som är präglad av studiemotivation, trygghet, respekt och öppenhet.  
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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 1-3 
● 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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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 20% 30% 38% 11% 1% 0% 100% 

MATMAT03b 0% 0% 14% 21% 43% 21% 100% 

MATMAT03c 7% 11% 30% 18% 23% 11% 100% 

MATMAT04 5% 18% 15% 21% 26% 15% 100% 

SVESVE01 10% 37% 45% 8% 1% 0% 100% 

SVESVE03 19% 23% 31% 18% 9% 0% 100% 

Summa 14% 27% 36% 13% 8% 3% 100% 

 

Källa: egna sammanställningar. 

 

Skola 
Antal elever med både 
provbetyg och kursbetyg Lägre Lika Högre 

Sjölins Södermalm 676 5% 71% 24% 

ENGENG06 188 9% 69% 22% 

MATMAT03b 28 0% 75% 25% 

MATMAT03c 56 2% 77% 21% 

MATMAT04 39 0% 54% 46% 

SVESVE01 210 4% 74% 22% 

SVESVE03 155 7% 70% 23% 

 

 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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