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REKTOR HAR ORDET 
Sjölins Södermalm ska vara en skola som präglas av höga förväntningar – såväl av och på elever som 

på den personal som har detta som sin arbetsplats. Att vi har höga förväntningar på varandra, i 

kombination med att vi är genuint nyfikna på varandra och alltid har inställningen att vi kan lära 

varandra något tror vi är en bra grogrund för att eleverna både ska lyckas med sina studier, men 

också ha en bra miljö under sina år hos oss.  

Människan är en social varelse och vi blir starkare tillsammans. Den devisen ska alltid känneteckna 

vår  skola och får inte stanna vid ord - elever ska känna det från första stund till sin student. Vi 

utbildar för  att eleverna ska lämna oss högskoleförberedda men också för att de ska växa som 

människor och lära  sig mer om sig själva i relation till andra under sin gymnasietid. Därför tror vi på 

relationsskapande inte   

bara som en medmänsklig aktivitet utan också som ett medel för att lyckas med sina studier.  

Till våra utmaningar hör att kunna visa för eleverna vilka vinster som finns med den casemetodik som 

vi valt att utgå ifrån samt även att hjälpa våra elever som många gånger ställer mycket höga krav på 

sig själva i skolan att avgränsa sig och sätta rimliga mål för sitt skolarbete. Att utbilda för hållbarhet 

och uthållighet ser vi som en viktig beståndsdel i att bli högskoleförberedd och förberedd för livslångt 

lärande. Det är vidare skolledningens uppfattning att en förutsättning för att vi ska lyckas med denna 

sträva är att vi håller oss ”i ögonhöjd” med eleverna och att vi så tidigt som möjligt lyckas upprätta 

den tillitsfulla relation som är vårt mål.  

Vi organiserar oss för att kunna erbjuda eleverna en högskoleförberedande utbildning som ger de 

redskap och förmågor som behövs för att kunna ta sig an en högskoleutbildning – men vi är också 

angelägna om att skoltiden här och nu, på gymnasiet, har ett värde i sig själv och att denna ska 

präglas av trygghet och glädje. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, när vi bjuder varandra på 

fungerande exempel, metoder och förhållningssätt. Vi har kommit en god bit på väg i detta arbete 

men vi har lyckligtvis fortfarande en stor förbättringspotential! 
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GRUNDFAKTA - Sjölins 

Casemetodik med rötter ur Harvard 
Sjölins pedagogiska helhetsidé utgår från en holistisk kunskapssyn där kunskap inte delas upp i 

ämnen var för sig utan att ämnen integreras med varandra och bildar en helhet. Vår pedagogik utgår 

från Casemetodiken som bygger på ett verklighetsbaserat och ämnesövergripande arbetssätt med 

rötter i Harvard. Arbetssättet är tydligt högskoleförberedande och förbereder eleverna på 

utmaningar liknande de som de kan stöta på i sitt framtida yrkesliv. 

Vår vision är att eleverna ska förberedas för framtida studier och yrkesliv och samtidigt träna sociala 

förmågor och växa som människor. I Casemetodiken tränas även elevernas sociala förmågor såsom 

kritiskt tänkande, samarbete och förmågan att se ur olika perspektiv. En stor del av metodiken 

handlar om att läraren ska handleda eleven i sitt arbete och vi lägger stor vikt vid den relationella 

pedagogiken mellan lärare och elev. Hos Sjölins har lärarna en relation till alla elever och vi värnar 

om deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

Casemetodiken 

På Sjölins är undervisningen till största del upplagd utifrån olika typer av case. Ett Sjölinscase utgår 

från en verklig händelse, en situation eller ett dilemma. Varje Sjölinscase är ämnesövergripande där 

flera kurser och ämnen samverkar kring samma case.  

En caseperiod varar i ca 6 veckor och genomgår olika faser. Varje caseperiod startar med en 

intresseväckande uppstart där frågeställningen presenteras.  Därefter sker en undersökande del där 

eleverna får undersöka frågeställningen under varierade undervisningsformer. Gästföreläsare och 

studiebesök är vanligt under denna period men även mer traditionell undervisning. Under denna del 

ägnas även mycket tid till individuell handledning där eleverna tränas i att se saker ur olika 

perspektiv. Varje case har ett tydligt caseavslut som innehåller presentationer och examinationer av 

olika slag.  Examinationer och bedömningar sker både under arbetets gång och vid caseavslutet.   

Organisation 

Sjölins fyra gymnasieskolor ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en 

utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna leds i sin tur av Sjölins leds i sin tur av skolchef 

Jimmy Rosengren. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma rektorsmöten. Under 

året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska gymnasieområdet gemensamma kvalitets- och 

ledardagar.  

På skolorna är personalen organiserade i arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Rektor, 

biträdande rektor och arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp. 

Varje skola har utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.  

Skolor och program 

Historik, fakta och organisation 

Sjölins har läsåret 2020/2021 4 skolor, en i Göteborg och 3 skolor i Stockholm. Under läsåret var det 

drygt 1900 elever som studerade på någon av våra skolor. Sjölins har bedrivit utbildning sedan 2000 

och ingår sedan 2013 i utbildningskoncernen AcadeMedia. 
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På Sjölins Gymnasium bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program.  

- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

 

Om skolenheten  

Bakgrund 

Organisation och arbetsformer   

Skolan är organiserad runt tre gymnasieprogram/lärararbetslag. Dessa arbetslags gemensamma 

arbete leds av en arbetslagsledare tillika förstelärare. Med det uttalade målet att skapa en 

meningsfull  helhet för eleven på det program hen går så läggs stor vikt vid att skapa en 

tjänstefördelning där programlaget är självförsörjande med lärarkompetenser så långt möjligt, d v s 

att lärare som  undervisar gemensamma elever i olika ämnen ska ha mycket tid och väl fungerande 

forum att dela sina bilder av  varje elevs lärande och progression. Detta bl. a med utgångspunkt i 

casemetoden.  

Till stöd för detta finns ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt 

studie- och yrkesvägledare. Målet för teamets arbete är både att undanröja hinder för elever lärande 

samt, gärna i första läget, främja och förebygga elevhälsa i samverkan med lärare. Till skolans 

elevhälsa hör även skolläkare samt skolpsykolog som besöker skolan och deltar i EHT kontinuerligt 

under läsåret, samt finns tillgängliga för övrig konsultation. 

Lärarkollegiet består av ca 35 lärartjänster med en behörighetsgrad läsåret 20/21 var ca 95%.  

Skola Elevantal Startår Program 

Sjölins Södermalm 

 

670 
1999 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, 

SAMBET) 

Sjölins Göteborg 

 

475 
2001 

  Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, 

SAMBET) 

Sjölins Nacka 

 

440 
2009 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, 

SAMBET) 

Sjölins Vasastan 
 

376 
2017 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKJUR) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, SABET) 



7 
 

Lärararbetslaget utgör den viktigaste organisatoriska enheten, lärarna organiseras i 

programarbetslag där lärare (i olika ämnen) som undervisar gemensamma elever sitter i samma 

arbetsrum och ges mycket gemensam planerings- och mötestid. Arbetslagets mötestider är 

uppdelade utifrån dels ett operativt innehåll (“daglig drift”) och dels ett utvecklingsfokus då t ex 

undervisningens innehåll, elevernas kunskapsprogression och olika elevhälsoperspektiv diskuteras. 

En central utgångspunkt för utvecklingsorganisationen är det kollegiala lärandet, där lärare ger och 

tar stöd av varandras erfarenheter, ofta i regi av någon av skolans förstelärare som driver olika 

utvecklingsområden. 

Lokaler 

Skolans lokaler inrymt i två huskroppar där all undervisning sker. Respektive program har hemvister  

(=våningsplan) där majoriteten av undervisningen sker för just de eleverna. Idrottssal, skolrestaurang  

samt elev/personalcafé inryms i lokalerna. Lärarna sitter samlade i programarbetslag.  

Personal 

Skolans ledning består av rektor samt två biträdande rektorer, i den utvidgade ledningsgruppen på 

skolan ingår även tre arbetslagsledare. Staben innefattar också schemaläggare/administratör, 

skolassistent, IT-tekniker samt vaktmästare.  

Elevhälsoteamet som kort beskrevs ovan består alltså av två specialpedagoger, kurator, 

skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt med tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Under 

läsåret 21/22 finns även en elevassistent på skolan. 

Elever 

Antal elever fördelat per program och årskurs 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet EKEKO, EKJUR 64 128 64 

Naturvetenskapsprogrammet NANAS, NANAT 64 64 64 

Samhällsvetenskapsprogrammet  SABET, SASAM 96 64 64 

 

Socioekonomisk bakgrund  

Läsår Andel Flickor Andel högutbildade 

föräldrar 

Andel utländsk 

bakgrund 

2019/2020 63 77 11 

2020/2021 66 78 11 
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Vårt kvalitetsarbete 
Inom Sjölins vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam 

definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. 

Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt 

utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av t.ex. 

sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i 

det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

 

Våra framgångsfaktorer 

Uppdraget i fokus 

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i 

förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att 

korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 

verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av 

varandra. 

Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom Sjölins handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver 

för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- 
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och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom Sjölins hela 

tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. 

Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som 

vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 

av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en 

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan 

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar 

(november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen 

utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari) som ger oss elevernas 

perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april görs dessutom betygsprognoser i 

syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.  

Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 

månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som 

sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt 

under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 

undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 

skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 

under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 

skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 

arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 

måluppfyllelse nästa läsår. 

Skolans systematiska kvalitetsarbete 
Elevers studieresultat sammanställs och börjar analyseras i juni efter avslutat läsår. Fokus ligger på  

andelen gymnasieexamen i första hand men även på betygsfördelningar ämnes/kursvis, då med  

särskilt fokus på förekomst av F-betyg. I förekommande fall görs även en analys av 

överensstämmelse  mellan betyg på nationella prov och på kursbetyg i motsvarande kurser. 

Sammanställningen av  befintliga F-betyg för år 2 och 3 aktualiseras i samband med läsårsstart då 

planer görs för hur F-betyg  ska kunna åtgärdas (samt dokumentation görs i de fall när elever avsäger 

sig att vidta någon åtgärd).  Lärare och elever kopplas ihop bl. a för att göra plan på hur prövning ska 

kunna genomföras. Målet 100% gymnasieexamen är styrande.  
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Analysen av betygsfördelning samt gymnasieexamen utgör, tillsammans med analys av de under 

våren genomförda elev- samt medarbetarenkäterna, stommen för de mål som formuleras i 

arbetsplanen i början av läsåret.  

Under läsåret följs elevernas kunskapsresultat upp genom tre elevutvärderingar (EWS:er), ett 

utvecklingssamtal/termin samt via löpande avstämningar med mentor. Att progressionen i respektive 

kurs hålls levande säkerställs genom att det vid givna tillfällen under läsåret ska finnas publicerade 

uppgifter (där feedback getts) i SchoolSoft. Detta säkerställer också kontinuitet i den händelse att en 

lärare slutar under pågående kurs. 
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RESULTATREDOVISNING - resultatkvalitet  

Kunskaper 

Andel med examen 

 

Examensgraden (totalt) ligger kvar på samma nivå som de senaste läsåren. Noterbart är, att 

examensgraden på NA når 100% för första gången under de senaste åren. 

 

Inga noterbara skillnader i examensgrad mellan flickor/pojkar och heller inte i jämförelse med hur 

det sett ut de senaste åren. 

GBP Avgångsbetyg 

 

På skolnivå ligger GBP kvar på samma nivå som den legat de senaste åren. På programnivå kan dock 

ett par olika trender skönjas, där EK och SA gått ned 0,4 poäng medan NA gått i motsatt riktning och 

höjt GBP med 1,3 poäng. 
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I jämförelsen av GBP mellan flickor/pojkar så kan konstateras att flickorna höjt sin GBP (0,4 poäng) i 

jämförelse med föregående år medan pojkarna gått i motsatt riktning och sänkt GBP (0,5 poäng). I 

nuläget betyder det att flickors GBP ligger 1,1 poäng högre än pojkarnas. 

Betygsfördelning samtliga elever 

 

Betygsfördelningen följer generellt sett mönster från föregående år.  

 

Betygsfördelningen för flickor resp. pojkar följer generellt sett mönster från föregående år.  

 

I de flesta kurser ligger F-frekvensen kvar på liknande nivåer som föregående år, i de fall där 

skillnader kan konstateras så handlar det i de allra flesta fall om att andelen F är lägre detta år. Ett 

undantag är Gy.arbete där vi detta år ej når målet om 100% E. I övrigt kan noteras att andelen F gått 

ned i flertalet matematikkurser, inte minst i Ma2b som är den kurs som de senaste åren haft högst 

andel F. 
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Demokrati- och värdegrundsarbetet 

Andel elever som upplever att skolan behandlar varandra väl / Andel elever som upplever 

sig trygga på skolan 

 

 

Relativt oförändrade resultat i jämförelse med föregående år. En viss skillnad kvarstår i flickors resp. 

pojkars upplevelser av likabehandlingsfrågor, där flickor fortsatt ligger något “lägre” i upplevd 

trygghet osv. Eleverna upplever sig trygga på skolan och att de behandlar varandra väl. 

Studiero 

 

Glädjande är att se att upplevelsen av en bra studiemiljö och arbetsro i skolan har ökat markant från 

föregående år.  Eleverna som upplever att de får arbetsro i skolan har ökat från 64% 2019 till 77% 

2021.  
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - struktur-och processkvalitet 
Undervisning och lärande  

Rektors organisering 

Med utgångspunkten att alla elever ska nå grundläggande mål i sina kurser och med utbildningen i 

stort samt att alla ska kunna utvecklas mot sin fulla potential så läggs ett stort arbete på att bygga väl 

fungerande lärararbetslag. Det finns en stark övertygelse om att lärare som arbetar nära tillsammans  

med gemensamma elever i centrum är en förutsättning för att eleverna ska uppleva utbildningen 

som  sammanhängande och med en tydlig helhet. Av den anledningen läggs stor vikt vid 

tjänstefördelningen på att varje år sätta samman lärartjänster som både är begripliga och hållbara för 

den enskilde läraren men som också betyder att arbetslagen blir så långt möjligt ”självförsörjande” 

med de olika lärarkompetenser som krävs för att skapa en helhet av elevernas studieplaner.  

En ytterligare central utgångspunkt är att den nära pedagogiska relationen lärare-elev bygger på att 

det finns kontaktytor och sammanhang utanför de ordinarie lektionspass som finns i kursen. Därför 

ingår handledning i lärarnas tjänster, d v s att erbjuda handledning till elever kopplat till lärarens 

kurser. Denna handledning, som kan ske gruppvis och/eller enskilt, kan ha till syfte att säkerställa att 

en elev når grundläggande mål för kursen (= klarar minst godkänd nivå) men även rikta in sig på de 

elever som vill ha fler och mer utmanande uppgifter med sikte på betygsskalans högre steg.  

Vi har under året fortsatt med ett upplägg där vi har en schematid på måndagsförmiddagar då 

samtliga elever och lärare på skolan haft möjlighet att träffas för handledning med olika innehåll.  

Kommunikationen var att denna, för eleverna, var att betrakta som obligatorisk.  

D v s varje elev förväntades under en timme träffa en eller flera lärare i kurser där man antingen 

kämpade för att klara grundläggande nivå (= E) eller där man behövde mer stimulans i sin strävan 

mot de högsta betygen. På denna handledningstid lades det även in pass om studieteknik och 

planeringsstöd för elever - områden som identifierats som centrala för elevernas måluppfyllelse.  

Elevernas garanterade undervisningstid bevakas dels genom att ett enligt förordning tillräckligt antal 

timmar schemaläggs i respektive kurs samt att detta följs upp under året. Det senare genom att en 

avstämning görs av genomförda lektioner.  

Vid F-betyg har skolan ett väl fungerande system för prövningar där elever ges generöst med 

handledningstid tillsammans med prövande lärare under läsåret. Det finns även system för hur elever 

kan läsa om kurser. 

Under läsåret har vi därtill utvecklat arbetet med lovskolor, detta år genom påsk- samt 

sommarlovsskola i Matematik. Den senare halverade antalet F i kursen Ma2b. 

Det största särprägeln som undervisningen på Sjölins Södermalm har är kopplad till vår casemetod. 

Detta märks del genom att eleverna varje vecka har caselektioner där de ofta möter två lärare 

tillsammans samt att undervisningens upplägg följer casemetodens intention. Ett exempel på detta 

är caseseminarier då eleverna t ex opponerar eller debatterar med varandra som ett sätt att bidra till 

varandras lärande. 

Dels märks casemetoden genom att schemat ändras var 6:e vecka, detta för att optimera 

möjligheterna att schemalägga det pågående caset (ett per caseperiod). 
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En ytterligare central funktion, utifrån Sjölins Södermalms pedagogiska idé, är att eleverna ska kunna 

möta sin lärare även utanför det schemalagda lektionssammanhanget. Det sker företrädesvis genom 

handledning, då elever kan ha en dialog med läraren i ett mindre sammanhang. Innehållsligt kan det 

handla om handledning för att nå grundläggande mål i kursen men även att eleven vill ha mer 

stimulans för att nå längre mot de högsta kunskapskraven. 

Kollegial samverkan 

Under läsåret har det mesta av den kollegiala samverkan skett i programarbetslagets regi på särskilda 

mötestider under parollen systematiskt kvalitetsarbete. Målen för detta arbete har kommit från 

föregående års resultatanalys. Det har handlat om arbetslagets arbete med sina case, med att hitta 

arbets- och förhållningssätt för att minska elever skolstress samt att skapa förutsättningar för en 

ännu starkare pedagogisk relation mellan lärare-elever. Under läsåret skapades en särskild mötestid 

för arbetslagen med detta syfte. Mellan mötena skedde aktiviteter kopplade till ovanstående mål, 

där lärarna i flera fall delades in i mindre arbetsgrupper. 

Ett ytterligare kollegialt sammanhang handlade om skolans generella caseutveckling, där en 

förstelärare i caseutveckling ledde ett arbete med hela kollegiet framförallt i början och slutet av 

läsåret.  

Caseutveckling  

Att överbrygga det glapp som kan finnas mellan vår avsikt och ambition med casemetodiken 

och de upplevelser och vinster av densamma som elever har/inte har. Implementering och 

kvalitetssäkring av de minsta gemensamma nämnare för Case som stipulerats av Harvard.  

Skolstress  

Att få större förståelse för vilka faktorer som ligger bakom den skolstress som många av våra 

elever vittnar om - med särskilt fokus på hur vi kan förenkla, förtydliga och renodla 

examinationer för elever samt hur dessa hänger ihop med undervisningens innehåll.  

Förhållningssätt/arbetsro i hela skolan  

Att fortsätta vår strävan att skapa en högskoleinspirerad studiemiljö i hela vår skola - där 

elever ska uppleva en god arbetsmiljö, närhet till lärare men också möjlighet till rekreation 

och kul.   

Organisering av arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning  

Organisatoriskt finns två strukturer som framförallt används för att åstadkomma en allsidig och 

likvärdig bedömning av elevernas kunskapsprogression. Det handlar dels om lärarnas 

ämneskollegium, där lärare med gemensamt ämne dels träffas för att diskutera upplägg och 

bedömning av sina kurser och även återkommande byter bedömningsunderlag/elevuppgifter med 

varandra. I avsaknad av Nationella prov under läsåret (pga. pandemin) så användes ett antal s.k. 

bedömningsstöd från Skolverket för att lärarna i Sve, En och Ma skulle kunna få ett ytterligare stöd 

för bedömning i kurser. Vid bedömning av dessa bedömningsstöd bytte lärarna elever/anonymiserat 

med varandra. 

Dessutom är casemetoden en viktig faktor för allsidig bedömning i och mellan kurser, detta då 

metoden allt som oftast går ut på att två, ibland tre, lärare arbetar nära vid utformning och 

bedömning av examinationer kopplat till ett case. Det kan t ex innebära att överlappande 
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kunskapskrav i olika kurser kan bedömas av två lärare och att elever kan gynnas av att ett 

examinerande moment kan täcka delar i flera kurser. 

Distansundervisningens organisering 

Med hjälp av de erfarenheter som gjordes snabbt och intensivt under några månader vårterminen 

2020 så kunde omställningen, när den återkom under läsåret 20/21, göras både skyndsamt och 

effektivt. Grundpremissen var från början att skolan skulle använda sig av fjärrundervisning enligt 

ordinarie schema, d v s att eleverna skulle träffa sina lärare i fjärrlektioner. Detta kom också att bli 

huvudregel. En viktig förutsättning har varit att kontinuerligt ha forum där lärare kan ha ett 

erfarenhetsutbyte och ett lärande kring hur denna undervisningsform bäst kan användas. I den 

processen har skolans förstelärare i IKT spelat en viktig roll under läsåret, både genom workshops 

med kollegiet i stor och i handledning av enskilda lärare. 

En utmaning under distansundervisningen, i synnerhet under de perioder då även lärare undervisat 

hemifrån i stor utsträckning, har varit att hålla ett nära och fungerande mentorskap - d v s att 

bibehålla skyddsnätet som handlar om att tidigt upptäcka och undanröja hinder för elevers lärande 

och mående i skolan. Av den anledningen organiserade sig skolledningen, tillsammans med 

elevhälsoteamet, med målet att stötta mentorer i detta arbete. Konkret handlade det om att på 

veckobasis gå igenom sammanställningar av de elever där det fanns oro av något slag.  

Utvärdering och analys  

Analys av kunskapsresultaten och undervisningens kvalitet 

Kunskapsresultaten ligger fortsatt på en hög nivå, både i relation till tidigare läsårs resultat och i 

jämförelse med riket. Vi kan se att examensgraden under läsåret ligger i paritet med tidigare läsår 

och att differensen år för år kan handla om någon enstaka elev. Vad gäller de elever som inte når sin 

gymnasieexamen så kan vi i princip i samtliga fall se att en bakgrund är dåligt mående under perioder 

av gymnasietiden, med medföljande frånvaro och svårigheter att läsa full studiegång som följd. 

Under läsåret 20/21 kunde vi se att vissa elever, ibland där vi möjligen hade förväntat oss motsatsen, 

tycktes gynnas av distansundervisning. D v s att de genom att kunna följa undervisning hemifrån fick 

en väsentligt högre närvaro med följande positiv påverkan på resultat. I andra änden kunde vi notera 

att vissa elever kämpade med motivation och mående i ett läge där de, trots lärarnas idoga insatser, i 

viss mån tvingades lösa en del saker på egen hand. 

Vad gäller enskilda kurser så är i princip alla förändringar vi kan se i jämförelse med föregående läsår 

åt det positiva hållet - d v s fler elever undvek F-betyg. En farhåga som fanns var att det p g a 

distansundervisning skulle kunna bli svårare för elever att visa sina förmågor på de högsta 

betygsstegen, en farhåga som besannats i någon enstaka kurs men på totalen inte. 

Vad gäller jämförelsen mellan pojkar och flickors resultat så ser vi fortsatt en tydlig skillnad mellan 

könen på det viset att flickor ligger högre i examensgrad och även högre i 

betygsfördelningsjämförelsen (fler A, färre F). Även om skillnaderna korresponderar med 

ingångsvärdena, d v s att flickor kommer med högre antagningssnitt, så är inte dessa skillnader 

tillfredsställande. Under det kommande läsåret kommer denna fråga att adresseras bl. a genom att 

flickors resp. pojkars aktivitet på lektioner kommer att observeras och diskuteras. 

Året var även lite speciellt vad gäller hur skolan arbetade med elevavstämningar (EWS) samt 

examensprognoser. P g a distansundervisning och därmed ett längre avstånd mellan lärare/skola och 

elev så är upplevelsen att varningssignaler (gula, röda markeringar i avstämningar) användes tidigare 
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och något oftare, d v s att lärare i högre utsträckning ville signalera tidigt för ev. oro så att så mycket 

tid som möjligt skulle finnas att reparera. Vi kunde därför se att oron som kunde observeras i 

avstämningar under året inte fullt ut återspeglades i det slutgiltiga resultatet. Detta ska dessutom 

förstås utifrån det enorma arbete som lärare/skolan lade ned under vårterminens andra hälft för att 

skapa förutsättningar för eleverna att komma i mål. vilket också skedde i väldigt stor utsträckning. 

Känslan är att lärare, som redan i grunden har ett stort engagemang, fann ytterligare kraft och tid för 

att hjälpa elever utifrån det tuffa läge de befann sig i. 

Generellt sett är det svårt att se några tydliga effekter, åt något håll, av distansundervisningen. 

Varken vad gäller betygsfördelning, antalet F/A eller på examensgraden så skiljer året ut sig mycket i 

jämförelse med tidigare år.  

Matematikkurser, med Ma2b i spetsen, är fortsatt de kurser som sticker ut mest vad gäller F-

frekvens. Dock kan vi se att andelen F minskat i Ma-kurser i jämförelse med tidigare år. En tänkbar 

förklaring kan vara att lärare på olika sätt tvingats/valt att dela upp examinationer i mindre bitar 

vilket kan vara gynnande för de elever som kämpar för E. 

Det arbete som vi satt igång, bl. a kopplat till ett försteläraruppdrag, med kollegial samverkan kring 

Ma1b och Ma2b kan också vara en delförklaring. 

Utvärdering av undervisningens kvalitet 

 

Elevernas upplevelser av undervisningens kvalitet har gått något uppåt (nöjdare elever) på de flesta 

frågor i den undervisningsutvärdering som gjordes HT 2020. Till de frågor där elever är som allra 

nöjdast hör t ex frågan om huruvida lärare låter elever komma till tals och bli lyssnade på (86% svarar 

ja alltid/ofta) samt att läraren ger elever den hjälp de behöver för att lyckas (77% svarar ja 

alltid/ofta). Till de frågor med lägst andel “ja alltid/ofta” hör huruvida läraren gör det tydligt vilka mål 

elever arbetar mot och vad som krävs för olika betyg (68%) och om läraren ger regelbunden 

återkoppling till elever (58%). Frågan om återkoppling känner vi igen sedan tidigare undersökningar, 

det är ofta den fråga där elever vill ha mer. Detta även när lärare/skolan från sin sida tycker att stora 

insatser gjorts för att ge kontinuerlig återkoppling på resultat. Området hjälptes under förra året med 

stor sannolikhet inte av distansundervisningen vilken kan försvåra kontakten mellan lärare och elev. 
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Ovanstående tabell visar elevers uppfattningar i några frågor från den Elevenkät som genomfördes i 

januari 2021. Resultatet visar påtagliga förbättringar i elevernas uppfattningar i frågor som “nöjdhet 

med undervisningen på min skola” (upp 13 procentenheter), “mina lärare är bra på att leda 

undervisningen i klassrummet” (upp 13 procentenheter) samt “mina lärare är kunniga och har en 

varierad undervisning” (upp 14 procentenheter). Det kollegiala samarbetet kring frågor om ledarskap 

i klassrummet kan vara en förklaring till förändringen, men vi kan också se att distansundervisningen 

(många av eleverna hade mer eller mindre heltids distansundervisning vid tidpunkten för enkäten) 

tycks ha påverkat positivt. 

Resultaten återspeglar den bild vi får från andra sammanhang, d v s att våra elever uppskattar en 

nära pedagogisk relation med läraren och att tydlighet och förutsägbarhet är viktigt.  

Analys och utvärdering av enhetens utvecklingsområden från arbetsplanen 

Det kollegiala lärandet så som det bedrivits i arbetslagens regi har varit positivt på så vis att det har 

upplevts som relevanta frågeställningar som legat nära lärarnas vardag. Att göra en uppdelning 

mellan en arbetsorganisation (operativa, vardagliga frågor) och en utvecklingsorganisation, där 

målbilder och strategier för att nå dessa diskuteras, har varit gynnsamt. De olika arbetslagen har 

arbetat lite olika med frågorna utifrån sina förutsättningar och vi kommer att skruva på några saker i 

upplägget inför det kommande arbetsåret. Viktigt för skolan att ytterligare länka de olika 

försteläraruppdrag som finns till de målbilder som finns för arbetslagens utvecklingsprocesser. Vi ser 

ett stort värde i att lärare som undervisar gemensamma elever utvecklar undervisningens kvalitet 

tillsammans. 

Vad gäller skolans utvecklingsområden för året så kan vi se att elevers upplevelser av casemetoden 

blivit mer positiva även om vi fortfarande har en bit kvar till önskat läge. En tolkning som kan göras är 

att de elever som vi har i dagsläget är mycket studiemotiverade och resultatdrivna och att de 

stundtals kan uppleva case som något som fördunklar kurserna istället för att skapa fördjupat och 

verklighetsnära lärande (vilket är en central utgångspunkt för oss). 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vi kan konstatera att måluppfyllelsen generellt sett är mycket hög och att i princip alla elever når en 

gymnasieexamen på tre år. Vi kan också se att vi har fungerande system för att hjälpa elever att 

åtgärda när något inte gått enligt plan, d v s genom prövningar, omläsningar och handledning så kan 

vi få eleverna i mål även om det varit skakigt i år 1 och 2. 
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Vi ser en positiv trend i elever upplevelse av caseundervisningen men också att vi fortsatt har ett 

arbete att göra för att minska det glapp som kan finnas mellan skolans ambition och elevernas 

upplevelse.  

Vidare ser vi fortsatt skillnader i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor, där flickor når längre 

både vad gäller betygsfördelning och examensgrad. 

Demokrati och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

Inom Sjölins gymnasium har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans 

arbete mot kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor 

beskrivs.  Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån 

resultatet i den  Kartläggning av likabehandlings- och värdegrundsarbetet genomförs i oktober varje 

läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som 

planeras kommande år.   

Skolans psykosociala ledningsgrupp, bestående av rektor, bitr. rektorer, arbetslagsledare samt delar 

av elevhälsan, är det forum där uppföljningar och planer görs för skolans systematiska värdegrunds- 

och likabehandlingsarbete.  

Elevers trygghet och studiero ges mycket uppmärksamhet från dag 1 när vi tar emot nya elever. 

Dessa områden genomsyrar det mesta av det som görs under de 5 introduktionsdagar som alla 

elever (alla årskurser) börjar läsåret med. Skolans ordningsregler uppdateras årligen och elever ges 

möjlighet till delaktighet kring dessa. Ambitionen är att hålla dem levande genom att de 

återbesöks/diskuteras på mentorstider i klasserna under året. 

Årligen görs också ett årshjul där mentorerna använder mentorstider till olika teman inom 

värdegrundsområdet.  

Under det senaste läsårets distansundervisning organiserades särskilda insatser kopplat till elevernas 

trygghet och upplevelse av social samhörighet genom att extra mentorstider schemalades under 

vissa vecka, detta för att mentorer/skolan skulle kunna plocka upp signaler. 

Elevers delaktighet, ansvar och inflytande: klassråd, programråd, elevråd  

Rektor organiserar klassråd ca 2 ggr/termin, dels med styrda frågeställningar (t ex elevers syn på 

ordningsregler) men också utifrån av elever önskade punkter att ta upp. 1–2 ggr/termin bjuds 

elevrepresentanter in till programråd, där träffar dessa programmets undervisande 

lärare/arbetslagsledare för att diskutera och ge synpunkter på programspecifika områden. 

Elever utser också representanter till elevrådet, där rektor deltar vid elevrådsstyrelsemöten ca 2 

ggr/termin. 

Organisering av mentorsrollen 

Mentorsrollen är en nyckelroll som “spindel i nätet” kring elevens lärande. Vanligtvis är det två 

mentorer på en klass i år 1 (ibland även i år 2) och en mentor/klass i år 2 och 3. Mentor/er leder en 

mentorstid varje vecka då klasstärkande/delaktighetsskapande aktiviteter görs och relevant 

information kan ges till klassen. Det kan även vara en tid för klassråd. Vid sidan av detta ägnar 

mentor tid åt kontinuerliga kontakter med sina mentorselever utifrån individuella behov. Mentor 
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håller också utvecklingssamtal med sina mentorselever (+ ev. vårdnadshavare) 1 gång/termin. För 

detta avsätts en dag/termin. I lärartjänster ingår mentorskap alltid vid heltidstjänst. 

Skolans utvecklingsområde från arbetsplanen 

Det utvecklingsområde i arbetsplanen som närmast korresponderar med detta avsnitt handlar om att 

identifiera riskfaktorer och att utveckla arbets- och förhållningssätt som lindrar elevers upplevda 

skolstress. Därför har detta varit föremål för återkommande diskussion/analys/åtgärder i arbetslagen 

under året. Ett område som utkristalliserat sig är elevers stress i samband med examinationer och allt 

som kommer med dessa. Det handlar om att examinationer ibland uppfattas som för stor, för vaga 

och inte minst om att de hopar sig under vissa veckor - d v s att elevernas arbetsbörda blir ojämn och 

tidvis för stor. Av den anledningen har arbetslagen haft på agendan att återkommande inventera de 

kommande veckornas examinationer, att uppdatera och följa provscheman samt att ha en löpande 

dialog med elever (på mentorstid) om hur deras kommande veckor ser ut samt hur elevers stressnivå 

ser ut.  

Att ytterligare förstärka de elevdelaktighetsforum som finns är också en viktig del för att förebygga 

att elever lever i ovisshet om vad som förväntas av dem eller att arbetsbördan vad gäller t ex 

examinationer blir för ojämn. 

Utvärdering och analys 

Som framgår av diagrammen på sida 12 så liknar resultaten från likabehandlings/värdegrunds- samt 

elevenkät dem från året innan. D v s tryggheten och trivseln på skolan ligger kvar på en mycket hög 

nivå. Vad vi också kan se är att det finns generella skillnader mellan könen på flera frågeområden, där 

flickor konsekvent har en något lägre nöjdhet med dessa frågor. Vi har sett detta mönster under flera 

år men uppenbarligen ännu inte fullt ut lyckats åstadkomma den förändring som vi vill -. d v s att 

flickor och pojkar ska ha samma grundtrygghet, uppleva samma grad av trivsel och känsla av att man 

kan vara den man är på vår skola. Även om båda könen visar större nöjdhet på i princip alla frågor 

inom området så kvarstår alltså en i vissa fall påtaglig skillnad. En i sammanhanget intressant 

observation handlar om upplevd studiero, där både flickor och pojkar upplever studiero i högre grad 

under föregående läsår men där flickors nöjdhet ökar klart mer. Kanske kan detta återspeglas av att 

mycket av undervisningen var i form av distansundervisning och att flickor gynnats mer av att vara 

hemma. Kanske har de generellt haft större förmåga att disciplinera sig för studier på egen hand 

hemma och kanske har de gynnats av att inte vara i klassrummet. Det senare tyder på att vi behöver 

göra ännu större ansträngningar för att se vad i klassrumsmiljön som skapar mindre studiero för 

flickor än för pojkar. 

De övriga barometrar som använts under året och som inte handlar om enkäter (d v s framförallt 

utvecklingssamtal, programråd, elevråd, hälsosamtal) ger vid handen att eleverna är mycket nöjda 

med sin skoltillvaro. Där bekräftas den höga trivseln/tryggheten och att elever i hög grad upplever en 

närhet till skolans personal. Exempelvis svarar 97% av eleverna att de mår bra eller ok i 

hälsosamtalet. (Den frågan speglar för övrigt hela livssituationen, inte bara skolan.) 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Framgångsfaktorer 

Att arbeta med, och låta skoldagen genomsyras av, värdegrundsperspektiv där mjuka värden aldrig 

får läggas åt sidan är något som har kännetecknat Sjölins gymnasium sedan start och också något 

som vi fortsatt är mycket stolta över. Vi tycker oss se resultatet av detta i såväl de undersökningar 

som görs med elever och i alla de möten, formella eller informella, som vi har med elever och 
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vårdnadshavare under året. Det betyder inte att det är ett självspelande piano och att läget inte kan 

förändras över tid. Om inte annat så innebär det faktum att vi varje år byter ⅓ av skolans elever att 

detta är en fråga som ständigt behöver aktualiseras och vinnas. Just på temat nya elever så tror vi att 

en framgångsfaktor är den tid och energi som vi lägger varje år på att skapa en trygg miljö med 

bärande pedagogiska relationer mellan personal och elever. 

En ytterligare framgångsfaktor bakom föregående års resultat handlar om att skolan (lärare, 

elevhälsa, skolledning) snabbt och rätt hittade alternativa/förstärkta sätt att arbeta med det 

utmanande läge som pandemin medförde. Framförallt vad gäller distansundervisning, där elever till 

stora delar inte fanns i skollokalerna. Vi bestämde tidigt att lägga mycket krut på att få eleverna att 

känna att vi fortfarande “var där”, att vi såg dem och att vi fortsatt var beredda för att arbeta hårt för 

att de skulle må bra och lyckas med sitt skolarbete. Att vi träffade rätt med detta har vi fått många 

bekräftelser på både i form av återkoppling från elever men också från många vårdnadshavare. 

Utmaningar 

Till våra främsta utmaningar hör absolut att minska skillnaderna mellan pojkar och flickors upplevelse 

av skolan. Om en utmaning vad gäller kunskap och betyg är att lyfta pojkar till samma nivåer som 

flickor så gäller utmaningen inom värdegrundsområdet att få flickor att känna samma trygghet och 

trivsel som pojkar. 

Vi kan också se att det finns skillnader både mellan och inom våra program, t ex på så sätt att olika 

årskurser skiljer sig åt när det kommer till trygghet och trivselfrågor och även att det kan skilja sig 

mellan programmen. Ett exempel på en sådan avvikelse är ett par klasser på ekonomiprogrammet 

(förra året åk 2) där elever generellt varit mer missnöjda med skolan. I just den årskursen på det 

programmet tog vi in 4 klasser när de började, vilket kan vara en signal om att vi behöver arbeta 

tydligare med trygghetsskapande insatser när vi tar in många elever (allt blir mer storskaligt) på ett 

program ett givet år.  

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  

Sedan flera år tillbaka har organisationen av elevhälsoarbetet utgått ifrån att det är hela skolans 

ansvar och att förutsättningar därför behöver ges för att åstadkomma detta.  Med det sagt så är 

elevhälsoteamet (i vår skolas fall bestående av skolledning, specialpedagoger, skolsköterska, kurator 

samt studie- och yrkesvägledare och med tillgång till skolpsykolog/skolläkare)  det nav som arbetet 

kretsar kring. Där ska finnas den expertis och de stöttningsfunktioner som krävs för att 

mentorer/undervisande lärare ska kunna stötta sina elever mot måluppfyllelse och välmående i 

skolan.   

Under läsåret har elevhälsoteamet träffats på veckobasis för att gå igenom och besluta kring 

elevärenden där det inkommit oro. Detta görs företrädesvis genom att mentor/undervisande lärare 

anmäler ett elevärende där hjälp behövs för att komma vidare. Enligt skolans arbetsmodell sker detta 

när 1. Läraren försökt anpassa undervisnings/förhållningssätt för eleven 2. Diskussioner förts 

tillsammans med övriga undervisande lärare i arbetslaget 3. Ytterligare anpassningar prövats utifrån 

dessa diskussioner/samtal. Därefter tar elevhälsoteamet, utifrån diskussion/analys, ärendet vidare.  

Liksom läsåret innan så tvingades vi konstatera att pandemin, med dess medföljande 

distansundervisning, påverkade även elevhälsoarbetet på flera sätt. Dels i det åtgärdande arbetet, 
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där vi fortsatt behövde arbeta intensivt för att stötta mentorer/lärare i arbetet med elever där 

varningssignaler om studiesvårigheter och/eller dåligt mående uppstod. Det gjorde fortsatt att 

skolledningen och elevhälsoteamet gick in djupare och i fler elevärenden än vad grundtanken är.  

Dels påverkades det främjande och förebyggande arbetet både på så vis att det helt enkelt fick 

mindre tid och utrymme. Det mesta av tiden gick till att arbeta med de sammanställningar av 

klasser/grupper där det fanns elever med oro kring, detta för att dessa inte skulle tappas mellan 

stolar och inte nå sina mål. 

Skolsköterskans hälsosamtal med år 1 påverkades också genom att förutsättningarna (med eleverna 

till stor del på distans/hemma) blev sämre. Detta gjorde att dessa samtal tog längre tid än brukligt att 

genomföra. 

Vi fortsatte under läsåret med ett upplägg där arbetslagsledarna för våra tre gymnasieprogram var 

med på EHT-möten (varannan vecka) för att vi skulle kunna ha en tät dialog mellan lärargrupperna 

och EHT. 

Utvärdering och analys 

Utvärdering åtgärdande arbete 

Vi har en klar uppfattning om hur vi vill arbeta med anmälan, utredning, tillsättning och uppföljning 

av extra anpassningar och i förekommande fall särskilt stöd. Under det gångna (återigen, av 

pandemin anfrätta) läsåret har vi dock arbetat delvis alternativt för att säkerställa att vi fångar upp 

alla elever. Det arbetet bar frukt på den sättet att vi kunde se en väl så god måluppfyllelse i juni som 

vid jämförelse med tidigare år.  

En aspekt av det åtgärdande arbetet som vi dock kommer att arbeta mer fokuserat med är att göra 

en inventering och få till ett erfarenhets/kunskapsutbyte mellan de lärare som undervisar en 

gemensam elev (och där någon lärare upplever oro kring studiesituationen). Under läsåret 

introducerade vi det som vi kallar ett undervisningssamtal, vilket är ett samtal mellan alla de lärare 

som undervisar en gemensam elev. Fokus i det samtalet är att hitta en eller flera s.k. 

undervisningsfrågor som lärarna kan diskutera och hitta svar på och där dessa svar kan gynna hela 

undervisningsgruppen. Vi vill på så sätt förflytta oss från att i så stor utsträckning diskutera enskilda 

elever för att istället lyfta blicken till gruppen. 

Utvärdering främjande/förebyggande arbete  

Som nämnts så blev det förebyggande och främjande arbetet delvis lidande av förra årets 

distansundervisning. I det systematiska kvalitetsarbete som arbetslagen dock genomförde ägnades 

tid åt att identifiera stressorer för elever samt att hitta handlingar och beteenden som kan stärka en 

fungerande och nära pedagogisk relation lärare-elev. Det arbetet är tänkt att utgöra en grund för 

nästa steg som tas kommande läsår, då handlar det om att formulera strategier för hur vi kan sprida 

fungerande förhållningssätt och motverka de riskfaktorer som kan leda till skolstress hos elever.  

Det förebyggande arbete som också gjordes i våra grundläggande strukturer under året - såsom 

utvecklingssamtal, elevdemokratiforum, hälsosamtal osv. - fungerade väl och visade sig vara en 

framgångsfaktor även vid distansundervisning. 
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Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Framgångsfaktorer och effekter 

Vi har börjat en resa där elevhälsoarbetet, såväl det åtgärdande som det främjande och 

förebyggande, är ett arbete som berör alla. Detta manifesteras genom att vi lägger mycket tid på att, 

i relevanta funktioner/roller, träffas kring frågorna. Vi arbetar målmedvetet för att så tidigt som 

möjligt upptäcka ev. hinder för elevernas lärande och/eller dåligt mående, och vi lägger också tid och 

kraft på att identifiera skyddsfaktorer mot dessa signaler.  

Vi har idag ett fullt utbyggt elevhälsoteam med adekvata roller och personer som arbetat 

tillsammans så pass länge att rutiner och ansvarsfördelningar börjar sitta allt bättre. Vi strävar alltid 

efter att hålla elevhälsoarbetet nära lärarna, inte minst genom att de arbetslagsledare som 

samordnar och utgör kanal till/från arbetslagen finns med i EHT-sammanhanget. 

Vi har en lärargrupp som, även om kunskapsuppdraget ges mycket kraft och energi, inte väjer för de 

mjukare (och ibland svårare) frågorna som handlar om anpassningar och förhållningssätt som får 

elever att känna sig sedda och förstådda. Vår handledningstid, där lärare och elev kan mötas i ett mer 

småskaligt sammanhang, är ett vinnande koncept. 

Utvecklingsområden  

Ett övergripande utvecklingsområde är att förflytta fokus (och tid) från det åtgärdande 

elevhälsoarbetet, som många gånger handlar om diskussioner/insatser kopplat till en enskild elev, till 

att identifiera riskfaktorer och formulera skyddsfaktorer som kan främja lärande och förebygga 

hinder för grupper av elever. Det senare vill vi göra genom att lägga mindre gemensam tid på 

enskilda elevfrågor och mer tid på att formulera undervisningsstärkande frågor (och svar!) som kan 

gynna lärandet och måendet i klasser. Det handlar bl. a om att göra extra anpassningar i 

undervisningen som fler elever tjänar på eller, annorlunda uttryckt, att vidga begreppet “god 

undervisning”. 

Vi behöver också förstärka arbetet med att följa upp, utvärdera, de extra anpassningar som vi gör så 

att vi dels vet vad som faktiskt fungerar men också att vi kan bli bättre på att optimera våra resurser.  
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SAMMANFATTANDE SLUTSATER OCH ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING  
Sammanfattande framgångsfaktorer 

Undervisning och lärande 

Vi ser att vår organisation av lärare i programarbetslag (där man sitter tillsammans och ges mycket 

gemensam planerings- och mötestid) där lärare som undervisar gemensamma elever ingår är en 

framgångsfaktor för elevernas lärande. Elevers styrkor och utvecklingsområden kan då diskuteras 

kontinuerligt och goda exempel i undervisningen kan spridas snabbt mellan olika ämnen. 

Den nära pedagogisk relation som vi alltid eftersträvar mellan lärare och elev gynnar elevernas 

lärande och kunskapsprogression då den motverkar stress och orimliga prestationskrav hos elever. 

(Ett område som är en utmaning för vår skola.). Denna pedagogiska relation manifesteras som bäst i 

den handledningstid som sker vid olika tidpunkter varje vecka och där elever och lärare möts i ett 

mindre sammanhang. Den tiden kan användas till fördjupade förklaringar/frågestund kopplat till 

kursen men lika gärna till pepptalk och studieteknik. 

En framgångsfaktor är absolut de täta uppföljningar som lärare/skolan gör under kursernas gång. 

Dels görs dessa (4 ggr/läsår) genom styrda elevavstämningar då lärare gör en bedömning av 

elevernas läge i kursen utifrån kursmålen. Dels görs mer informella avstämningar mellan lärare och 

elev (t ex i samband med handledning) då eleven får feedback om läget och vad som skulle krävas för 

att ta nästa steg. 

Demokrati och värdegrund 

Att ge tid för och följa upp de återkommande forum för elevdelaktighet som finns (klass-, program-, 

elevråd) är en framgångsfaktor. Som allra bäst blir det när elever upplever att de får snabb 

återkoppling på de synpunkter och frågor de har, och gärna att makten att påverka decentraliseras så 

mycket som möjligt. T ex att en fråga kan ges svar (och skapa förändring) på ett programråd 

tillsammans med berörda lärare snarare än via ett rektorsbeslut. 

Att elever från dag 1 på skolan upplever ett kort avstånd till skolans personal är en framgångsfaktor 

både för kunskapsinhämtning och mående, men det är också det tydligaste sättet vi kan manifestera 

vår värdegrund i vardagen. Att elever ska känna sig sedda och få ett positivt bemötande även i 

stressade lägen. Våra elever beskriver ofta sin upplevelse precis så, vilket är en av de saker som nya 

elever/elever som söker till skolan ofta anför som något de hört om. 

Elevhälsoarbetet 

För det åtgärdande elevhälsoarbetet så har en framgångsfaktor, ännu mer under 

pandemi/distansundervisning varit täta uppföljningar på elevnivå vecka för vecka. På ett mer 

generellt plan ser vi stora vinster med att knyta elevhälsoteamet närmare lärararbetslagen både när 

det gäller åtgärdande frågor och det förebyggande/främjande arbetet. Detta görs dels genom att 

arbetslagsledarna är med på EHT-möten på veckobasis och även genom att EHT:s medlemmar deltar 

på arbetslagens möten varje vecka.  
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Utvecklingsområden till kommande års arbetsplan 

 Undervisning och lärande 

Vi ska fortsätta utveckla och stärka skolans arbete med case med målet att elevers upplevelse av 

vinsterna med case blir starkare och mer positiv. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla 

metodiken kring seminarier i caseundervisningen. 

Fortsatta riktade insatser mot matematik, med fokus på Ma1b/Ma2b. Efter en inventering av nuläge 

(styrkor/utmaningar) under föregående läsår kommer vi nu att gå vidare med att testa metoder och 

förhållningssätt som ska leda eleverna längre i matematikundervisningen. Fokus på elevaktivitet. 

Vi gör ett delvis nytt upplägg för kursen Gymnasiearbete under läsåret. Målet är att engagera fler 

lärare i kursen och att tydliggöra arbetsgången/faserna i kursen för att minska risken att elever inte 

kommer igång med en fungerande process. 

Skillnaderna i betyg (GBP) mellan pojkar och flickor kommer att analyseras under året. Målet är att 

identifiera vad skillnaderna beror på, också med utgångspunkt i antagningsvärden. 

Demokrati och värdegrund 

Vi ska analysera och bryta ned de skillnader som finns i flickors och pojkar upplevelse av 

trygghet/trivselfrågor. Analysen ska ligga till grund för insatser med syfte att lyfta flickors upplevelser 

till samma nivå som pojkarnas. 

Elevhälsoarbetet 

Vi introducerar ett nytt sätt att jobba för mentorer/undervisande lärare där vi samlar relevant 

pedagogisk information om klasser med målet att lättare kunna sprida goda exempel på extra 

anpassningar och andra förhållningssätt som gynnar elever/klasser. Målet är att “platta kurvan” på så 

vis att det inte ska behöva bli en, stressfylld, arbetstopp i slutet av kurserna för elever utan att 

orossignaler ska kunna uppfattas snabbare. 

Arbetslagen, i samverkan med EHT, identifierar vilka riskfaktorer som finns för elever både vad gäller 

studiesituationen men även kopplat till mående i skolan. D v s att identifiera vilka tidiga signaler som 

skolan behöver uppmärksamma för att elever inte ska halka efter/må dåligt utan upptäckt. Steg två 

blir att formulera skyddsfaktorer som skolan kan använda sig av för att förebygga/åtgärda. 

Under läsåret ska vi implementera arbetet med att hålla s.k. Undervisningssamtal där lärare som 

undervisar en gemensam klass tillsammans utvecklar och sprider fungerande förhållningssätt för just 

den klassen. Detta i samverkan med skolans specialpedagoger. 

Övergripande: 

Vi ska under läsåret projektera och förbereda oss för den expansion av skolan som enligt planen 

inleds från och med läsåret 2022/2023. 

 


