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REKTOR HAR ORDET 
Läsåret 20/21 bjöd på många utmaningar men också otroligt mycket glädje och stolthet. Läsåret 

startade upp med fortsatt restriktioner utifrån pandemi i världen, och i januari låg en planerad flytt 

till ny adress vilket skapade god energi bland både elever och lärare. För första gången i skolans 

historia tog vi i augusti emot fem nya klasser, och nytt för detta läsår var att naturprogrammet på 

skolan äntligen kunde starta med en förväntansfull klass in. Skolan upplevdes nu komplett vad gäller 

studievägar, och med allt det nya innebar det också nya utmaningar för att fortsatt säkra en skola i 

världsklass. Fram till jullovet arbetade vi intensivt med värdegrund och trygghetsfrågor - något vi 

även kunde se utdelning av både i LOV-enkäten samt i vårens elevundersökning. Våra elever trivs och 

känner sig trygga på skolan vilket är kvitto på att vi gör någonting som är bra. Vad gäller undervisning 

och arbetet med case så har ett gemensamt arbete mellan skolorna pågått för att göra om casen, 

studieplaner och struktur för att skapa nya, bättre case som tydligare är präglade av program och 

inriktning. Med många nya lärare och även nya case har vi inte riktigt hamnat där vi har velat under 

året men vi har i utvärderingarna fått med oss bra input för hur vi ska arbeta under nästkommande 

läsår för att få skolan att andas just case. Att vilja bli bättre och att våga se och möta även sina 

svagare sidor är egenskaper som gör en verksamhet starkare. Läsåret 20/21 präglas fortsatt av 

COVID-19 och vi pendlade mellan full aktivitet på plats till veckor med fjärrundervisning. Även om 

uppstarten på hösten kunde genomföras mer normalt, kom den senare delen av hösten att kräva 

stora förändringar i upplägg. Växelvis närundervisning för klasserna, och försök till en normal vardag 

trots de tydliga riktlinjerna som kom från Sveriges ledning och smittskydd. Utmaningarna kom som 

väntat i att eleverna kände en lägre motivation till sina studier trots att de samtidigt upplevde att 

undervisningen på distans fungerade bra. Läsåret avslutades med att vår andra årskull elever tog 

studenten, och det blev en mycket fin och minnesvärd ceremoni även om restriktionerna krävde 

färre närvarande, och speciella lösningar för att ändå skapa den där känslan som eleverna var så 

värda efter tre års slit på gymnasiet. 

  

  



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. 

  



På Sjölins Gymnasium bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande program.  

- Ekonomiprogrammet 

- Naturvetenskapsprogrammet 

- Samhällsvetenskapsprogrammet 

 

 

Om skolenheten  
Bakgrund 
Sjölins Vasastan har funnits sedan hösten 2017 då verksamheten drog igång på Sysslomansgatan 18 

på Kungsholmen. Skolan startade som svar på en ökad efterfråga på skolplatser inom Sjölins som 

varumärke. Ett stort söktryck innebar att många elever inte fick plats på någon av våra skolor, och 

därför ville vi kunna erbjuda fler platser. Skolan har den 2017 gått från 64 elever till höstens 550 

elever och fortsätter växa. Vi har under skolans livstid hunnit med flytt till Karlbergsvägen 77 och nu 

senast till befintliga lokaler på Sveavägen 34 (januari 2021). Här kommer vi vara till hösten 2022 då vi 

drar igång i helt nyrenoverade lokaler på vår gamla adress Karlbergsvägen 77. Det blir då vår sista 

flytt och vi får möjligheten att landa på riktigt och verkligen fokusera på enbart skolans fortsatta 

utveckling. 

Organisation och arbetsformer   
Skolans organisation utgår från ledningsgruppen som består av rektor och biträdande rektorer (1,2 

tjänster). Skolans tre årskurser leds av fyra arbetslagsledare, en i vardera åk. 2 och 3 samt två i åk. 1 

där vi i år har det största antalet klasser in (8 klasser). Arbetslagsledare leder arbetet i arbetslaget 

och är skolledningens förlängda arm ute i verksamheten.  

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) 



Skolan har fyra förstelärare på skolan vilka leder arbetet med den kollegiala utvecklingen. Det 

kollegiala lärandet drivs i lärteam där förstelärarna driver processerna framåt. Temat för det 

kollegiala lärandet styrs av skolans fokusområden och rektor men i samråd med förstelärarna. 

På veckobasis hålls gymnasiemöten där hela kollegiet träffas. Planeringen för gymnasiemötena är 

rullande där APT (arbetsplatsträff), kollegialt lärande samt informationsmöten varvas. Vissa veckor 

öronmärks även denna tid för gemensam planering då vårt arbetssätt med case kräver att lärarna ska 

kunna samplanera. 

Lokaler 
I januari 2021 flyttade skolan till nya lokaler på Sveavägen 34. På skolan finns 15 klassrum, ett antal 

grupprum, ett bibliotek, skolcafé samt ett uppehållsrum förutom utspridda studieplatser. Vi serverar 

mat på plats i skolan och tar hjälp från ett cateringföretag för att lösa vällagad och god mat med rätt 

näringsinnehåll. Idrotten hålls i KFUMs hall i Alvik och varvas med teoripass på plats på skolan och 

andra externa besök t.ex. hyra av hallar för racketsport mm. Inför läsåret 21/22 kommer vår 

nuvarande laborationssal att uppdateras så att den är än mer anpassad för undervisning i kemi då 

det naturvetenskapliga programmet årskurs två nu inleder en mer intensiv laborationsundervisning. 

Personal 
Skolan har idag 34 medarbetare. Av dessa är 28 undervisande lärare och övriga tillhör ledning, 

elevhälsa och administrativa funktioner. Ledningen består av rektor och biträdande rektorer. Skolans 

elevhälsa (EHT) består av skolledning och rektor som leder arbetet, specialpedagog, skolkurator, 

studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska. Skolpsykolog deltar i arbetet inom EHT ca två gånger 

per termin och deltar även i det kollegiala lärandet (handledning). Skolläkaren deltar också vid ett 

antal tillfällen, eller vid behov, under läsåret. Behörigheten bland lärarna är hög men luckor finns. I 

dessa fall genomförs fortbildning för att de som saknar ska tillgodogöra sig sina legitimationer för att 

garantera kvaliteten i undervisningen. 

Elever 
Antal elever fördelat per program och årskurs 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet ekonomi 64 32 32 

Ekonomiprogrammet juridik 64 32 32 

Samhällsprogrammet samhälle 32 32 32 

Samhällsprogrammet beteende 32 32 32 

Naturprogrammet natur 32 16 0 

Naturprogrammet samhälle 32 16 0 

 
  



Socioekonomisk bakgrund  

Läsår Andel Flickor Andel högutbildade 

föräldrar 

Andel utländsk 

bakgrund 

2019/2020 54 % 61% 23% 

2020/2021 52% 67% 20% 

 

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- 

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. 



Sjölins Vasastans systematiska kvalitetsarbete 
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. 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 samlade slutbetyg, resultat 

från elevenkäterna, LOV-enkäten samt andra utvärderingar av verksamheten, betygsprognoser samt 

EWS+. Annorlunda för i år är att vi inte har resultaten av de nationella proven som ställts in med 

hänvisning till COVID-19, men att vi istället utgick från ett utarbetat material som vi fick del av från 

Skolverket. Det blev ändå som ett nationellt prov, men med en annan ingång. Resultat kunde därför 

stärkas upp med dessa provisoriska prov. 

Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden sammanfattas i skolans arbetsplan för det 

kommande läsåret och blir ett viktigt underlag i kvalitetsrapporten som skickas in till huvudman i 

september. Huvudman skriver i sin tur en motsvarande kvalitetsrapport för verksamhetsområdet 

sammantaget och skickar till koncernledningen i november. 

Efter varje case-period men även löpande i kursen gör undervisande lärare en avstämning för 

respektive elev som hen har i undervisning. Resultatet diskuteras under arbetslagsmöten tillsammans 

med EHT. Under året införde vi även en utökad elevavstämning, EWS+. som är ett internt dokument 

där läraren kontinuerligt följer upp elevernas resultat för att åtgärder och anpassningar ska kunna 

sättas in. Under året genomförs normalt två stycken undervisningsutvärderingar för att följa upp 

kvalitén. Våren 2021 genomfördes inte bara en, utan två undervisningsutvärderingar eftersom vi ville 

få in ett mer tydligt underlag från eleverna för hur vi låg till vad gäller undervisningen som låg som 

prioriterat område för läsåret. 

  



RESULTATREDOVISNING - resultatkvalitet  

Kunskaper 

Andel med examen 

 

Tabell1. Avgångselever - examensgrad 

 

Tabell 1 visar andelen elever med examen där vi kan följa våra två första årgångar av studenter. Vid 

vår första student landade eleverna sammantaget på 92% vilket för läsåret 2020 i alla fall låg över 

rikssnitt, men med enbart en procentenhet över. Studenten 2021 visade på en klar förbättring, då 

examinationsgraden landade på hela 99%. Värt att notera här är att SIRIS uppgifter från 2019 saknas, 

då skolan detta läsår inte hade några studenter. 

Tabell 2. Avgångselever - examensgrad skillnad mellan pojkar och flickor. 

 

Tabell 2 visar våra avgångselever och skillnaden mellan pojkar och flickor. Det vi kan se är att fler 

flickor än pojkar når en examen, och skillnaden var större LÅ 19/20 mot 20/21 vilket också kan 

förklaras av skillnaden i meritvärden in på gymnasiet. Vi kan också se att flickor generellt har högre 

betyg, och detta i sin tur kan förklara skillnaden i examensgrad. 

GBP Avgångsbetyg 

Tabell 3. Avgångselever - GBP 

 

Tabell 3 visar oss genomsnittligt betygspoäng och en jämförelse mellan läsåren 19/20 och 20/21. Det 

är skolans första två läsår där vi haft studenter, därav den korta historiken. Det var också fler elever 

som avslutade tog examen LÅ 20/21, och också elever med högre meritpoäng in. Trots detta ser vi 

att GBP sänkts med några procentenheter mellan skolans första och andra student. 



Tabell 4. Avgångselever - GBP skillnad mellan pojkar och flickor. 

 

Tabell 4 visar skillnaden mellan pojkar och flickor, och att flickorna nådde en något högre GBP i 

jämförelse med pojkarna LÅ 20/21. Läsåret innan kan vi se en ännu större skillnad, vilket också kan 

förklaras med meritvärden in som även för vår första kull skilde sig mellan pojkar och flickor. 

Betygsfördelning samtliga elever 

Tabell 5. Betygsfördelning per program. 

 

Tabell 5 tar upp betygsfördelning per program och ger oss en indikation om att det finns en relativt 

jämn fördelning mellan programmen. Det är en normalfördelningskurva som blir synlig, och i snitt 

når eleverna ett betyg C på skolan inom ämnena. Vi kan också se att natur som program når något 

högre och andelen som får A är större. 

Tabell 6. Betygsfördelning skillnad pojkar och flickor. 

 

Betygsfördelningen i tabell 6 visar en minimal skillnad mellan pojkar och flickor där flickorna når en 

något högre andel med betyget A. Just nivån C är jämförbar, men andelen F i betyg är något högre 

hos pojkar. 

Tabell 7. Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar 

 

I tabell 7 kan vi se att matematik fortsatt är de kurser där skillnaden mot övriga kurser utmärker sig. 

Det är kurserna Ma2b och Ma3b som vi särskilt ser över, och vad gäller Ma2b så har vi inför läsåret 



20/21 fått till en klar förbättring. Detta är intressant, då vi även utökat och fler elever läste kursen 

20/21 mot läsåret innan. Från LÅ 19/20 till LÅ 20/21 har också ansvaret för kursen delats mellan fler 

lärare, vilket också är intressant och talar för att ett lärarsamarbete hjälper till att höja klassernas 

resultat. Vad gäller kursen Ma3b så är skillnaden det omvända, och vi kan se att det procentuellt är 

fler elever som misslyckas med kursen från LÅ 20/21 mot läsåret innan. 

Demokrati- och värdegrundsarbetet 
Tabell 8. Andel elever på skolan som upplever sig trygga. 

 

Tabell 8 visar egentligen ingen större skillnad mellan läsåren, men helt klart behöver vi stärka 

insatserna och säkra så att en större andel av eleverna upplever skolan som trygg. Målsättningen är 

100%, och allt under detta resultat får indikera att vi inte nått hela vägen fram samt behöver se till 

insatser som inför nästa läsår hjälper oss att nå ännu längre tillsammans med våra elever. 

Tabell 9. Andel elever på skolan som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra väl 

 

Även tabell 9 talar för att skillnaden inte är så stor mellan läsåren, men att skolan ändå når längre 

och bättre resultat mot läsåret innan. 

 



Tabell 10. Visar urval av frågor från elevenkät och LOV-enkät.  

 

Tabell 10 ger oss en indikation om vad skolans elever upplever kopplat frågor och upplägg som berör 

värdegrund och likabehandling samt delaktighet i detta arbete. 

Tabell 11. Visar urval av frågor från elevenkät och LOV-enkät, där skillnaden mellan flickor och pojkar 
redovisas. 

 

Tabell 11 ger oss en indikation om vad skolans elever upplever kopplat frågor och upplägg som berör 

värdegrund och likabehandling samt delaktighet i detta arbete med en jämförelse mellan flickor och 

pojkar. 

  



 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN - struktur-och processkvalitet 
Undervisning och lärande  
Måluppfyllelsen lå 20/21 landade som skolans hittills högsta. Det var skolans andra årskull som nu 

tog studenten, och resultatet är tydligt. Vi nådde en hög examensgrad (se tabell 3) och de få elever 

som inte fick med sig en examen hamnade där på grund av hälsan som under gymnasietiden inte var 

fungerande i kombination med  studier. Måluppfyllelsen blev hög tack vare ett intensivt arbete under 

hela läsåret, med särskilt fokus på åk. 3. Med de verktyg vi har, bl.a. vår EWS+ (Early Warning 

System), kunde vi redan tidigt under läsåret identifiera de som behövde få ett extra fokus, samt 

planera in prövningar, möjligheter att läsa om kurs eller helt enkelt säkerställa att dom på andra sätt 

löste kurser som sedan tidigare blivit bedömda med betyget F. Skolan hade en särskilt utsedd resurs 

som följde upp resultaten under läsåret, säkerställde att rätt insatser blev till samt  att en 

kontinuerlig dialog fanns i hela kollegiet där erfarenheter kunde utbytas eller stöttning ges. 

Resultaten talar för sig själv, de insatser som genomfördes gav effekt och vi kunde säkerställa att fler 

elever än tidigare nådde hela vägen fram. Inte enbart åk. 3 fick del av ett mer effektivt arbete, utan 

samma låg för åk. 1 och 2 vilket är en förutsättning för oss som skola för att vi inte ska hamna i ett 

läge att en elev får med sig en massa betyg F med sig inför nästa LÅ. Även här kunde vi se att antalet 

F minskat mot tidigare läsår, och allra mest blev detta tydligt i årskursen som inför LÅ 21/22 blir 

skolans elever på det andra läsåret.  

GBP (genomsnittlig betygspoäng) ligger generellt lågt mot rikssnitt (se tabell 3 och 4), och en 

förklaring kan ges i det elevklientel som antogs på skolan under de första två läsåren. Det har funnits 

många elever som inte haft med sig rätt förutsättningar in på gymnasiet och som generellt haft lägre 

betyg då söktrycket in varit lågt. Vi var under de första två läsåren en mindre skola, som också ofta 

attraherade elever som var i behov av ett mindre sammanhang. Vi kan i samma tabeller se att flickor 

generellt sätt lyckats bättre än pojkar hos oss, och vid en jämförelse i betyg från grundskolan ser vi 

att flickorna legat högre i snitt i jämförelse med pojkar. Det handlar alltså om förutsättningar in som 

också varit bibehållna under gymnasietiden. 

Genom våra digitala plattformar skapar vi förutsättningar och underlag för utvärdering. För att 

säkerställa att rätt förutsättningar finns i undervisningen har vi en särskild kontroll över den 

undervisningstid som ges för att säkra den garanterade undervisningstiden (GUT). Under föregående 

läsår skapades schema direkt i Schoolsoft, något som både skapar ett merarbete men också vissa 

strukturella svårigheter vad gäller underhåll och överblick. Särskilt som vi befinner oss i en tid när 

skolan har en stor tillväxt, och grundparametrar hela tiden blir mer och mer avancerade ju fler som 

tillkommer. Även schemat i sig har under läsåret 20/21 haft vissa utmaningar, då vi varje period 

publicerat ett nytt schema för både elever och lärare vilket skapar en mer kortsiktig blick framåt och 

omställningar i upplägg var sjätte vecka vilket kan försvåra för deltagarna. Vår målsättning var även 

att ta höjd för antalet timmar i undervisning genom att utöka de lektionspass som genomfördes. Av 

strukturella skäl, men också av kompetens, fick vi backa upplägget om 80 minuter långa lektioner och 

återgå till 70 minuter gånger två tillfällen per vecka och per kurs. Detta innebar att vi för läsåret låg 

direkt mot den garanterade undervisningstiden och vid tillfällen fick kompensera i efterhand då mer 

tid fick schemaläggas när vi hamnat under riktvärdet. Det hela låg som ett vågspel, och ingången blev 

merarbete för att lösa ett upplägg som var hållbart och som gav rätt förutsättningar. Detta arbete 

gav god utdelning, och det extraarbete som lagts ned blev fruktbart då vi också kan se att elevernas 



måluppfyllelse blev bättre och rätt antal timmar (GUT) också blev rådande. Denna erfarenhet tar vi 

fasta på, och tar med oss in i kommande läsår. 

Vi genomförde under LÅ 20/21 ett omfattande arbete med att revidera, men också upprätta på nytt, 

olika rutiner och policys som hade för syfte att underlätta och skapa förutsättningar för likvärdig 

undervisning. Kommunikationen här var det som låg som avgörande, för att skolan i sin helhet skulle 

ha samma ingång och följa samma riktlinjer. Vi är övertygade om att strukturen kring skolans upplägg 

är skolans ryggrad och därför avgörande för att det ska bli bra. Denna insats var ett för kollegorna 

viktigt steg för att med tydlighet kunna genomföra rätt insatser och därav säkerställa att eleverna 

nådde en hög måluppfyllelse. Vi anser i skolans ledningsgrupp att vi nått en god bit på vägen, men att 

vi ännu har mer att utveckla och förtydliga. Arbetet fortsätter även kommande läsår där utvecklingen 

ligger som hög prioritet i skolans ledningsgrupp. 

Med case på schemat handlar mycket om att schemaläggningen ska vara fungerande och ge rätt 

förutsättningar in. För läsåret 20/21 har ambitionen varit att skapa parallella lektionspass för de 

ämnen som samtidigt ligger ämnesintegrerat i case. Minst ett av passen ska ligga i direkt anslutning 

till varandra, och detta i sig har också inneburit att schemat har förändrats inför varje ny caseperiod 

(var sjätte vecka). Vi upplever på skolan en frustration bland både elever och medarbetare, att 

schemat kontinuerligt under läsåret byts ut/förändras. En slutsats som vi dragit, utifrån den input 

som getts, är att schemat inför kommande läsår behöver innehålla färre förändringar under tid och 

att vi måste hitta ett upplägg som skapar kontinuitet. I övrigt ska skoldagen för alla elever, så långt 

det är möjligt, vara sammanhängande med så få hål som möjligt. Detta är inte alltid möjligt, men den 

kommunikation som går ut till eleverna handlar om att hela skoldagen är att likställa med en 

arbetsdag. Om det blir en lucka i schemat ska denna tid nyttjas för skolarbete, och platsen för dessa 

studier är tänkt att ligga utanför lektionssal, men på skolan i gemensam öppen arbetsyta alternativt i 

grupprum. Förutsättningarna för läsåret, med dels en pandemi men också färre elever på skolan, gav 

oss goda förutsättningar för detta och eleverna gav en god återkoppling kring denna typ av upplägg. 

Inför LÅ 21/22 kommer förutsättningarna se annorlunda ut. Mer närundervisning planeras, och vi blir 

som skola med trångbodda, vilket gör att vi måste säkerställa fler platser för eleverna att uppehålla 

sig på mellan lektionerna. Skolans matsal, Pantheon, kommer här vara den plats där eleverna kan 

samlas för tid utanför lektionstid. 

Då vi arbetar med case som arbetssätt är den gemensamma tiden för planering avgörande. Skolan 

bidrog med schemalagd tid för denna gemensamma planering, men i övrigt handlar också mycket om 

att låta lärarna själva nyttja tid mellan lektioner för att planera tillsammans med sina kollegor i case. 

Här måste dels skolan säkerställa mer tid för denna planering, men medarbetarna behöver också få 

en mer tydlig vägledning kring hur arbetstiden kan förläggas för att säkra den gemensamma 

planeringen. 

För att utveckla undervisningen vid skolan har vi arbetat tillsammans med en av skolans förstelärare 

som utgått från temat interaktiv undervisning. Det är skolans andra läsår som detta genomförs, och 

med tanke på föregående läsårs pandemi och uteblivna kollegiala träffar samt distansundervisning, 

blev det ett omtag under LÅ 20/21. Fokus för upplägg handlade om digitala träffar, men som följdes 

upp av dels egen reflektion, egna inspelningar av lektioner som underlag för diskussion i mindre 

grupper då pandemin även detta läsår satte stopp för auskultationer i kollegornas klassrum. Den 

interaktiva undervisningen handlar i grunden om relationsbyggande insatser där gemensamma 

strukturer ska skapa ett förtydligande upplägg och i förlängningen en bättre måluppfyllelse hos 



eleverna. Kollegiet svarade bra på denna insats, och inför LÅ 21/22 kommer ett mer fokuserat 

upplägg ligga mot auskultationer under ledning av samma förstelärare som under LÅ 20/21. 

Ambitionen är att det ska finnas med som en del i vår skolkultur, att vi alla växer när vi har 

inställningen klar kring livslångt lärande och klimatet tillåter att vi besöker varandras undervisning för 

att växa i våra roller. 

Vi som skola strävar efter att uppnå en undervisning som kan klassas som en av dom bästa. Vi har en 

vision om att blir världens bästa Sjölins gymnasium, och då är just undervisningen ett område som vi 

kan följa upp, utvärdera tillsammans med eleverna samt jämföra mot andra skolor inom varumärket. 

Undervisningen är kärnan i vår verksamhet, och för att nå upp till förväntningar som finns bland 

elever och vårdnadshavare, men även på oss själva internt, valde vi inför LÅ 20/21 att detta skulle 

vara ett högprioriterat område (se elevernas upplevelse kring undervisning och case i tabell 11, där 

nöjdheten under LÅ 20/21 minskat ytterligare). Vi vet också att mycket på skolan kan bli bättre och 

bl.a. ska innehållet utifrån vår metodik case stärkas samt att vi måste hitta vägar för att bli bättre på 

återkopplingen till eleverna för hur dom ligger till i sin kunskapsutveckling och strävan att nå sin fulla 

potential. Utöver detta som insats låg fokus mot att skapa rätt förutsättningar för case och 

säkerställa ett tydligt genomförande där minsta gemensamma nämnare för arbetsmetodiken togs 

fram. Rektor skapade ett grundupplägg som också handlade om att kvalitetssäkra innehåll genom 

kontinuerliga avstämningar med de som bedrev case. Vi hade också ett fokus för läsåret 20/21 att 

göra en särskild satsning mot de som har svårt att tala inför grupp. En Våga-prata grupp startades av 

en erfaren lärare tillsammans med EHT och kurator.   

Nedan visas resultat från AcadeMedias elevenkät.  

Svaren ger oss en överblick kring den upplevda kvalitén av undervisningen på skolan. De fyra 

frågorna här visar att nöjdheten med case som arbetssätt minskat mellan 2019 och 2021. Vi kan även 

se att nöjdheten kring undervisning står sig rätt lika mot tidigare läsår, men är i sin helhet för lågt för 

vad vi kan anse vara acceptabelt. Även samma läge gäller för frågan om ledning av undervisning i 

klassrummet, och för frågan om kunniga lärare och varierad undervisning. I sin helhet en indikation 

om att vi som skola mer tydligt ska arbeta med detta för att få en ökad nöjdhet och bättre 

förutsättningar för våra elever att nå en hög måluppfyllelse.   

Tabell 7 ger oss en indikation om att matematik som ämne är en utmaning. Vi känner av erfarenhet 

till att Ma2b är den kurs som eleverna upplever som svårast, och resultaten visar även så efter att 

betygen blev satta. Vårterminen 2021, efter den ordinarie terminens avslut, genomfördes för första 

gången en LOV-skola för de elever som inte nått minst E i betyg för kursen Ma2b. Även elever för 

Ma1b var kallade, och särskilt som denna kurs är avgörande för examen. Närvaron för Ma2b var god, 



och denna extra insats genomfördes enligt plan. För Ma1b (2 elever vid skolan) utgick denna insats 

då eleverna helt enkelt inte dök upp. Eleverna som deltog i LOV-skola för Ma2b blev i sin helhet klara 

med kursen, och insatsen visar att vi har mycket att vinna på att även fortsatt se till liknande upplägg 

och organisering som ger eleverna bättre förutsättningar inför fortsättningen av studierna. 

Skolan arbetar med ämneslag, och som del i detta arbete diskuterades exempel på betyg och 

bedömning mellan ämneskollegor. I de fall då vi har fler än en ämneslärare i ett ämne ligger det som 

en återkommande insats att elevprestationer sambedöms för att kollegorna ska uppleva sig som 

trygga i den bedömningen som de gör. I de mer grundläggande ämnen sv, eng och matematik 

genomförs sambedömningar i samband med de nationella proven, och för LÅ 20/21 blev det ett 

alternativt och frivilligt nationellt prov, men som gick att jämföra. Här var det avgörande att också 

sambedömningen genomfördes. I hela kollegiet genomfördes också ett antal moment som utgick 

från mer generella exempel där kollegiet tillsammans diskuterade de olika bedömningarna som skulle 

kunna läggas utifrån insamlad underlag. 

Mot vårterminens slut genomfördes ett omtag kring den av AcadeMedia, och Karlstads Universitet, 

framtagna webbkursen betyg och bedömning. Lanseringen innebar en uppstart med ambitionen att 

säkerställa alla kollegors deltagande, så att förståelsen och likvärdigheten på skolan skulle kunna 

prioriteras. Denna webbkurs ska enligt plan bli färdig av alla när vi når mitten av höstterminen 2021 

(v. 44).  

Pandemin har utan tvekan påverkat skolan i stort. FHMs riktlinjer har följts, och när situationen krävt 

har också verksamheten helt övergått i distans. Under läsåret pendlade förutsättningarna, men det 

upplägg som varit mest förekommande handlade om att låta klasser och årskurser växla mellan 

veckorna. Rektors ambition var att så långt det varit möjligt säkerställa undervisning på plats, men 

vid tillfällen behövdes en mer öppen ingång och en större grad av restriktivt upplägg med färre 

deltagare (både elever och lärare) på plats.  

Demokrati och värdegrundsarbetet  
Inom Sjölins 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 

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LOV-enkät) som genomförs i oktober varje läsår. I 

planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras 

kommande år. 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i undervisningen 

och särskilt framträdande i många av de case som vi genomför tillsammans med eleverna. Under 

läsåret har en av våra förstelärare haft som uppdrag att arbeta med just normer och värdegrund, 

både gentemot lärarna men också med ett elevperspektiv.  

Även skolans lärmiljö är anpassad både i lokaler och i schema. Lokalerna har gemensamma 

utrymmen mellan klassrummen, med en hög närvaro av vuxna i formen av lärare och andra 

medarbetare. Lärarrummen finns på varje plan utom plan 5, men där finns å andra sidan skolans IT-

tekniker som genom sin närvaro, på en begränsad yta, har bra överblick över det som sker där. 

Rektorsexpeditionen är placerad centralt, och i del av huset som inhyser matsal vilket gör att alla 

elever passerar varje dag. Det är även i anslutning till vår stora sal Pantheon som mellan luncherna 

fungerar som en uppehållsyta. Att ha rektorsexpeditionen på en plats där alla elever uppehåller sig 



minst en gång per dag är fördelaktigt även ur ett demokratiskt perspektiv. När inga möten genomförs 

står expeditionens dörr öppen, och eleverna vet att dom alltid kan nå skolans ytterst ansvariga vid 

behov, för att lyfta funderingar eller klagomål men också situationer som kanske upplevts som 

otrygga eller liknande. Vad gäller schemat så är tänket att utgå från överlappningar med olika start 

och sluttider för lektionerna. Detta för att inte för många krockar ska förekomma, med för många 

elever ute samtidigt i våra gemensamma lokaler vilket i sin tur skulle kunna innebära en minskad 

upplevelse av trygghet och trivsel.  

För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig studierna hos oss krävs en hög upplevelse av trygghet. Att 

samtidigt diskutera värdegrund samt att skapa förutsättningar för dels elevinflytande men också 

gemenskap kan vi mer enkelt fortsätta att utveckla den kultur som vi vill ha på vår fortfarande 

relativt nystartade enhet. Det är nu vi har förutsättningarna att verkligen arbeta med den skolkultur 

som vi vill se, och då också tillföra insatser som ger oss förutsättningar som stärker denna. 

Elevenkäten ger oss indikationer om hur vi ligger till, men samtidigt handlar just detta område om att 

hela tiden vara lyhörd inför eleverna och agera där det är uppenbart att beteende som inte är 

önskvärda dyker upp. 

Grundläggande gäller för oss att fortsatt skapa och utveckla policys och rutiner vilka ska främja 

beteenden som är önskvärda och samtidigt avlägsna det som vi inte vill se på vår skola. Här handlar 

det om sammanställning och upprättandet (revideringen) av skolans ordningsregler samt att utifrån 

den årliga elevenkäten som behandlar Likabehandling och värdegrund (LOV-enkät) särskilt noga se 

till resultat som framkommer och ta diskussion tillsammans med deltagande part (eleverna). Bl.a. kan 

vi se att eleverna svarar lägre på just inflytandet och deltagandet vid skolans arbete med just 

värdegrund och kännedomen om skolans ordningsregler (se tabell 8). Här behöver strategier för att 

involvera eleverna i större utsträckning tas fram, där vi särskilt ser till frågorna som handlar om 

deltagande i arbetet. Det handlar också om att kommunicera ut hur vi som skola hanterar 

diskrimineringar och kränkande beteenden. Dokumenten i sig är en del av kommunikationen, men 

det är hur vi agerar i situationer som uppstår som avgör hur vår skolkultur utvecklas och som stärker 

tryggheten på skolan. En stor del av arbetet genomförs i arbetslagen. Här diskuteras allt från 

mottagandet av eleverna från dag 1 på höstterminen, hur vi följer upp den vardagliga verksamheten 

samt hur vi gör i situationer som uppstår där vi måste agera för att främja en god skolmiljö och 

trygghet för alla. Skolan har ett arbete igång med att förtydliga vad vi menar när vi pratar om mjuka 

värden, och innan vi kan dela vad vi menar så måste vi själva vara överens om vad det innebär för 

oss. Även i Sjölins rektorsgrupp sker nu ett förberedande arbete, där just en översättning av 

begreppet mjuka värden ska bli till. Bl.a. utgår vi starkt från ett relationellt perspektiv, och för att 

förtroendet elev - lärare ska finnas måste vi dels lära känna eleverna, dels skapa förutsättningar för 

att eleverna ska kunna uppleva att dom har en möjlighet till inflytande, men särskilt viktigt blir det att 

skapas en tillit till vuxna på skolan, där elevens hela situation tas i beaktande och att vi därtill kan visa 

en förståelse för att livet kan se olika ut/förändras och behoven likaså.  Vi har kommit en bra bit på 

vägen, men ännu inte nått hela vägen fram. Vi arbetar med att se till skolans grundläggande syn på 

allas rätt att vara olika och att få ge uttryck för vem den är. SULG, Sjölins utökade ledningsgrupp, är 

en plats är skolans ledande funktioner träffas med jämna mellanrum för att diskutera och hitta en 

gemensam syn på de processer som vi genomför på skolan. Mjuka värden har under året haft en 

framträdande roll, och kommer så vara även under kommande läsår. 



En viktig insats under läsåret är just arbetet med att se och agera på det som sker i verksamheten. 

Skolans ingång handlar om att alla medarbetare är ansvarig för alla elever. I de fall som eventuella 

händelser uppkommer som bryter mot skolans värdegrund ska varje medarbetare omgående agera 

och bemöta det som hen tar del av. Detta som upplägg, där kommunikationen är tydlig från start vad 

gäller rektors förväntningar på personalens handlande, är avgörande och vi kan redan idag säga att 

huvuddelen av skolans lärare ändå ser och agerar så som det är bestämt ska ske. Detta blir dels en 

insats som avbryter situationer omgående, men också ett sätt för oss att visa och guida våra elever 

kring vad som är okej och vad som inte alls hör hemma på en arbetsplats. Vårt agerande är det som 

eleverna ser och därför också tänker på när de svarar på frågor som den i tabell 12. Det handlar 

också om att informera eleverna om hur vi agerar om situationen uppstår. Också detta som 

information till våra elever, för att stärka den upplevda tryggheten på skolan genom vetskap kring 

hur vi kommer agera om kränkande beteenden skulle uppstå.  

Vi har även kommit en bra bit på vägen vad gäller inkluderingen av normer och värden när vi ser på 

vår arbetsmetodik case. Casens innehåll ska präglas av de delar som Lgy11 tar upp, och vi utgår från 

dessa för att försäkra oss om att vi hittar beröringspunkter som kan få eleverna att få en ökad 

kunskap samtidigt som förståelsen för allas olikhet kan komma till uttryck och också ses som en 

styrka för utfallet i de utmaningar som vi ställs inför. 

Sjölins gymnasium har också en modellbeskrivning som tydligt anger vad vi gör för att arbeta med 

just normer och värden. Dessa delar fungerar för medarbetarna som hjälp och stöttning i det 

vardagliga arbetet. Vad vi kan se är att alla kanske inte alltid har modellen som en utgångspunkt, 

men modellen i sig är ett fungerande verktyg som vi kan och ska hänvisa till när vi diskuterar hur vi 

ska arbeta framåt. 

För att främja arbetet med normer och värden måste vi mer tydligt peka på vad som ingår i en 

mentors roll i vår verksamhet. Ambitionen är att alla medarbetare också ska vara mentorer, och då 

ska det också vara tydligt vilka förväntningar som finns. Idag är det mer att mentorskapet ligger i 

kulturen, och då missar vi ofta viktiga delar som måste finnas med. Därför kommer vi att skapa en 

uppdragsbeskrivning för mentor där det tydligt framgår hur denne ska arbeta för att dels genom sitt 

eget sätt att agera, men också genom att snabbt synliggöra problem som kan finnas, arbeta med 

normer och värden. 

Skolans ordningsregler finns och kommuniceras i verksamheten. För skolan kommer det nu mer 

handla om att också säkerställa att alla följer de ordningsregler som vi har. Lärarna är dom vi ska utgå 

från, vi måste alla leva som vi lär och kollegiet måste känna kraften av att alla gör och agera på 

samma sätt i de uppkomna situationer som vi stöter på. Ett elevinflytande är här viktigt, för att vi ska 

kunna sätta rätt nivå på ordningsreglerna. Elevinflytandet är också viktigt för att vi ska få input från 

de som också berörs av de normer och värden som finns på skolan. Vi måste arbeta mer tydligt för 

att skapa arenor för dessa typer av diskussioner där alla ska kunna uppleva att dom är en viktig del i 

det som skapar skolans helhet. Vi kommer inför LÅ 21/22 att mer tydligt arbeta med skolans elevråd 

samt elevkår. Bl.a. kommer elevrådets representanter också sitta på ett ansvar kopplat 

värdegrundsambassadörer och även ha en större möjlighet till direkt inflytande i sina roller då tanken 

är att elevrådet ska knytas samman med skolledningen vid utvalda tillfällen under läsåret. 

Skolan behöver i större utsträckning förankra arbetet med likabehandling och värdegrund hos 

eleverna. Det handlar om att förmedla en förståelse för hur vi arbetar samt säkerställa att elevernas 



deltagande är ytterst viktigt för att det ska finnas en samsyn kring kulturen på skolan. Vi vill i större 

utsträckning se att eleverna är del av arbetet med skolans Plan mot kränkande behandling, PMK, del i 

utvärdering och implementering av skolans ordningsregler samt ett mer omfattande deltagande i 

utvärderingen av de resultat som inkommer i de undersökningar som skolan gör (LOV-enkät, 

undervisningsutvärdering samt den årliga elevenkäten). Detta blir ett svar utifrån de resultat som vi 

bl.a. hittar i skolans LOV-enkät samt i den årliga elevenkäten. Vi kan också se att flickor på skolan i 

mindre utsträckning upplever att de får vara deltagande i arbetet med värdegrund och 

likabehandling, men även vad gäller delaktighet kring implementering men också revidering av 

skolans ordningsregler (se tabell 14). En viktig del i detta handlar om att stärka elevrådets roll på 

skolan. Om en länk mellan skolledning och elevråd kan upprättas mer tydligt, ser vi möjligheterna i 

att fler upplever att de också får möjlighet till deltagande. Elevrådet som format ska inför LÅ 21/22 

att mer tydligt utarbetas, och att fler elever knyts till denna funktion från samtliga av skolans klasser. 

Elevhälsoarbetet 
Elevhälsan på Sjölins Vasastan är en viktig funktion som ska gynna våra elever genom att stötta både 

eleverna men också lärarna i deras möten med eleverna, för att stärka upp förståelsen för elevhälsa 

men också bidra med verktyg som ska avhjälpa eventuella utmaningar i den ordinarie 

undervisningen. På Sjölins Vasastan har alla elever ett intro vid uppstarten av höstterminen. Under 

den första veckan i skolan läggs mycket tid på studieteknik, likabehandling, gruppdynamik och 

motivation. Beroende på årskurs läggs olika mycket vikt på skilda delar och aktiviteter. Efter den 

första fyra veckorna av terminen ska EHT besöka alla nya klasser på skolan och presentera sig på ett 

strukturerat sätt. Tid bokas med mentor/undervisande lärare.  

Specialpedagog medverkar på föräldramöte i årskurs 1, SYV medverkar på föräldramöte i åk 2 och 

beroende på behov närvarar utvalda delar av EHT på föräldramöten för åk 3. Studie-och 

yrkesvägledare kommer även att hålla i pass med elevgrupperna med fokus på framtid och vägar 

vidare i livet. 

Alla elever har en mentor, för elever i årskurs 1 har varje klass två mentorer. Varje vecka hålls 

mentorstid som ska fungera informerande och relationsskapande. För att stärka måluppfyllelsen har 

Sjölins Vasastan studiestöd på schemat. Det är pass utanför ordinarie undervisningstid där 

undervisande lärare finns tillgänglig. Studiestödet används både för att fånga upp de elever som har 

hamnat efter men även för dem som behöver extra stöttning med en uppgift eller vill utvecklas inom 

ett ämne. Under läsåret 21/22 kommer en ny våga tala-grupp att starta under ledning av Robin 

Högdén tillsammans med Linda Blanco. 

För att nå en välmående skola är arbete med likabehandling, normer och värden en självklarhet. 

Detta är ett arbete som pågår under hela läsåret, integrerat i ämnen och vid separata tillfällen, under 

ledning av förstelärare. 

Elevhälsan bestod läsåret 20/21 av följande medlemmar: 

• Skolsköterska 50 %  

• Skolkurator 50 % mån 

• Studie- och yrkesvägledare 40%  

• Specialpedagog 50%  

• Skolläkare 

• Skolpsykolog  



Skolans absolut viktigaste verktyg i den dagliga verksamheten är vår plattform EWS+. Den bygger 

enkelt på ett Excel dokument där flikar med respektive klass finns med. Varje rad motsvarar en elev, 

och överst finns alla kurser som eleven deltar vid. I dokumentet registreras elevens situation i 

respektive kurs, och med hjälp av färgmarkeringar skapas en enkel överblick för hur det går för 

eleven. Utöver detta överskådliga system finns också alla elevers extra anpassningar noterade, och så 

även de generella anpassningarna per elev. Underlaget EWS+ uppdateras kontinuerligt, och är ett 

levande dokument. Från dag till dag förändras utseendet, då lärarna fyller i de framsteg som eleven 

visar eller de behov som dyker upp. EWS+ ligger som grund inför arbetslagsmöten men också 

klasskonferenser. EWS+ ses över löpande, men mer omfattande vid ett antal avstämningsperioder (i 

anslutning till avslutat CASE, var sjätte vecka) under läsåret. 

Skolan genomför under läsåret ett antal klasskonferenser där fokus ligger på att dels upprätta en mer 

bred förståelse i kollegiet och bland de undervisande lärarna för hur de bäst möter upp eleverna. 

Fokus ligger där på att hitta verktyg som kan hjälpa de elever som har behov av extra anpassningar i 

den ordinarie undervisningen. 

Elevhälsoteamet träffas varje vecka under möten med alla kompetenser närvarade   förutom 

skolläkare och skolpsykolog. Skolpsykologen närvarar vid fyra tillfällen per termin, fokus har varit att 

stötta lärare i svåra samtal samt hur vi främjar psykisk hälsa i skolan. Skolläkaren bjuds in två gånger 

per termin. EHTs möten är uppdelade i två delar; förebyggande/främjande samt åtgärdande. Rektor 

leder och handleder EHT.  

Elevhälsoarbetet startar i arbetslagen då mentorer och undervisande lärare är de som känner 

eleverna bäst. Elevhälsa skall vara en stående punkt på arbetslagsmöten för att fånga upp frågor som 

problematisk frånvaro, mående eller studiesvårigheter. En medlem från elevhälsoteamet kommer att 

vara med på respektive möte. Om en lärare eller mentor upplever en oro för att eleven riskerar att 

inte nå målen ska extra anpassningar sättas in i samråd med eleven. 

Blanketten “Anmälan till EHT” finns tillgänglig för all personal på Drive. personalen ska skapa en egen 

kopia och beskriva ärendet så utförligt som möjligt. Ifylld blankett skrivs ut och lämnas i kuvert i 

EHT:s postfack. EHT tar sen upp ärendet, diskuterar innehåll och tar beslut om åtgärd. Om det är 

direkt studierelaterat görs specialpedagogen en pedagogisk utredning tillsammans med mentor och 

undervisande lärare. Om behovet finns, där resurser ska omfördelas för att eleven ska få rätt 

möjligheter, upprättas ett åtgärdsprogram.  

Närvaro är en viktig del av det förebyggande-och hälsofrämjande arbetet. Närvaron är en 

fundamental del för måluppfyllelse. Mentor följer i arbetslaget upp närvaro regelbundet och mönster 

analyseras. Nya riktlinjer för arbete med att upptäcka problematisk frånvaro utarbetas och 

implementeras under uppstarten av läsåret. Utvecklingssamtal hålls en gång per termin men 

ytterligare samtal bokas in vid behov. Uppföljningen görs varje vecka i arbetslagen, och avvikelser 

noteras och följs upp med elev och vårdnadshavare (om omyndig elev). Schoolsoft är programmet 

som används, och en enkel direktrapport kan hämtas ut omgående för en information om hur 

situationen för enskild elev ligger just nu. Mentorerna har i uppgift att skyndsamt hantera eventuella 

avvikelser, och inleda ett utredningsarbete och säkerställa att eleven snabbt kommer in i 

undervisningen igen. Vårdnadshavare är en avgörande del i detta, och på skolan har vi beslut satt att 

vårdnadshavare omgående ska kontaktas via telefon om avvikelser uppstår. I åk.3, där eleverna blivit 

myndiga, har vi som skola beslutat att ta bort möjligheten att själv frånvaroanmäla sig. Här gäller 



istället att alla myndiga elever måste ringa in för sjukanmälan mellan 07:30 och 08:00. När vi tittat på 

statistik innan denna åtgärd och efter kan vi se att frånvaron minskat. En slutsats vi drar är att det tar 

mer energi att prata med en fysisk person än att enbart lägga in en anmälan om frånvaro i ett digitalt 

system. 

För skolan är det viktigaste utvecklingsområdet inför LÅ 21/22 att säkerställa så att EHT blir en 

integrerad del av skolans arbetslag och i den verksamhet som bedrivs ute på skolan. Här ska 

strukturer för tillgänglighet och synlighet skapas. Bl.a. kommer en resurs från EHT att varje vecka, 

enligt roterande schema, besöka arbetslagsmöten som genomförs på skolan. På detta sätt finns en 

närhet och en möjlighet till utbyte och skyndsam hantering tillgänglig på ett annat sätt än vad som 

var fallet under LÅ 20/21. 

Aktiviteter som var inplanerade under läsåret 20/21 med främjande och förebyggande ändamål: 

- Vinterfriluftsdag 

- Yogiteens (satsning mot åk 2) 

- Framtidsdag 

- Juridiska institutet (föreläsning åk 1) 

- Stör döden 

- Föreläsning om att främja psykisk hälsa i skolan riktad till personalen 

- Besök av UMO 

- Ta fram och revidera ordningsregler 

- Genomförande och uppföljning av LOV-enkät 

- Våga prata-gruppen 

- Föreläsning om NPF samt tydliggörande pedagogik 

Vid läsårets slut utvärderar arbetslagen tillsammans med EHT elevhälsoarbetet under året. 

Parametrar som behandlas är NKI, LOV-enkäten samt information från utvecklings- och hälsosamtal. 

Avstämning i form av en enkät kommer även att ske med inför terminsskiftet för att utvärdera hur 

samarbetet mellan arbetslag och EHT fortlöper. 

Läsåret 20/21 har innefattat veckovisa möten med Elevhälsoteamet (EHT) där förebyggande och 

främjande samt åtgärdande insatser diskuterats. Mötena har genomförts både på plats samt digitalt 

när situationen har krävt. Under höstterminen när elever och lärare var på plats deltog EHT på 

arbetslagsmöten var fjärde vecka. Utöver det erbjöds drop-in tider där mentorer och lärare kunde 

träffa EHT för att bolla elevärenden och undervisningssituationer. För de mentorer som använde 

drop-in tiderna upplevdes detta som positivt men räckvidden var för begränsad. Kompetenser från 

EHT var även deltagande på EWS+ samt klasskonferenser. EWS+ har fokus på måluppfyllelse medan 

klasskonferenserna fokuserar på helhetsgrepp kring elever eller grupper. Implementering av 

klasskonferenser genomfördes under vårterminen. Av de planerade insatserna under läsåret; 

Vinterfriluftsdag, Temadag Psykisk hälsa, Framtidsdag, Besök av SKUM och SNAF, Delaktighet från 

elever genom elevråd, matråd och elevkår, genomfördes endast Framtidsdagen i digitalt format på 

grund av Covid-19. 

Som stöd för mentorerna i arbetet med att främja närvaro tog EHT under HT20 fram en rutin att 

applicera då ordinarie närvarorutin inte räcker till. Syftet med den nya närvarorutinen är att 

undersöka och utforska frånvaro som inte är kopplad till en tidigare känd anledning. Genom en 



aktionstrappa med åtgärder är målet att eleven både ska känna sig sedd, göra det “obekvämt” 

genom att extra insatser sätts in samt självklart hjälpa eleven tillbaka till heltidsstudier. Den nya 

rutinen är inte ett substitut för ordinarie närvarorutin och mentorssamtal utan ska fungera som ett 

nästa steg när mentors insatser inte har fungerat. 

Vidare skapades under läsåret ett eget Classroom för EHT där olika teman behandlas så som sömn, 

psykisk hälsa, studieteknik och provstress. Både elever och vårdnadshavare bjöds in för att kunna ta 

del av informationen. 

En annan insats som genomfördes var ett pilotprojekt för att stötta elever med talängslan. Kurator 

och Robin Högdén, i samarbete med skolpsykolog, träffade en grupp elever i årskurs 3 under 10 

veckor där de tillsammans diskuterade, föreläste och hade workshops i syfte att stärka elevernas 

självförtroende i situationer där de talar inför andra. De elever som fullföljde våga tala-gruppen 

upplevde ett positivt resultat. 

Skolans ANDT-policy reviderades och förenklades. Den finns tillgänglig för personal på skolans Drive 

och för elever och vårdnadshavare på SchoolSoft. 

 I samband med årsskiftet skickades en enkät ut till personalen för att utvärdera samarbetet mellan 

lärare och EHT. Fokus var tillgänglighet samt hur de upplevt besök i arbetslagen samt drop-in. På 

frågan om deltagandet på arbetslagsmötet upplevdes som meningsfullt höll 67% med medan 22% 

inte höll med alls. 

 

När det kommer till om personalen upplever att resurserna i EHT är tillgängliga när de behöver stöd 

och hjälp såg fördelningen ut så här: 

 



Vi har under en längre tid arbetat i EHT med samma rutiner och upplägg. Då vi kunnat se att EHT och 

lärarna fortfarande upplever en distans mellan sig, och att detta bidrar till ett läge som inte ger alla 

elever det som dom har rätt till, måste vi tänka om och våga göra annorlunda. Bl.a. handlar det om 

att minska ned de separata processerna och se till hur vi kan möta upp elevernas behov tillsammans 

som en samlad enhet. Det kan handla om nedkortade rutiner för att anmäla när en elev inte når F, 

det kan handla om att skapa arenor för möte mellan EHT och lärarna för att stärka förtroende samt 

att säkerställa att ärenden som dyker upp skyndsamt hanteras. 

I arbetsplanen för LÅ 20/21 noterades följande fokusområden för elevhälsan. Bifogat nedan finns 

även analysen av densamma 

1. Elevhälsan och dess resurser ska vara känd av alla. Både elever och personal ska veta vilka 

kompetenser som finns, vad vi kan bistå med och hur man kommer i kontakt med oss. Detta 

uppnår vi genom att synliggöra resurserna från terminens start, besök i klassrum och på 

allmänna ytor. Resurserna ska ha som del i sina uppdrag att röra sig bland elever och kollegor 

vilket i sig ska skapa ett förtroende för resurserna som personer men också som funktion. 

Detta skulle ske fortlöpande under läsåret, vid terminsstart besök ute i alla klasser, med 

fokus åk. 1. Särskilt fokus på att komma ut även i arbetslagen för att minska avståndet mellan 

EHT:s resurser och lärarna. Analysen som vi gör är att vi under läsåret nådde en bra bit 

framåt. En utveckling som vi behöver se till, och som också planeras inför läsåret som 

kommer, är att på ett annat sätt organisera EHT:s närvaro arbetslagen. Under LÅ 20/21 höll 

EHT ihop, och besökte tillsammans arbetslagen i omgångar. Detta sätt landade inte alla 

gånger väl, utan det blev mer en upplevelse om att EHT vid enstaka tillfällen var synliga, och 

då i helgrupp utan fokus på unika kompetenser. Vi ser att nästa läsår måste handla mer om 

att dela upp resurserna och skapa förutsättningar för EHT i uppdelad form kan besöka varje 

arbetslag varje vecka. Det blir alltså en form av ökad närvaro vilket vi ser både behövs och 

som kommer vara gynnsamt för att minska avståndet mellan EHT och arbetslagen. Tanken är 

också att vi på detta sätt mer skyndsamt ska kunna hantera uppkomna elevärenden direkt 

vid mötet. T.ex. så är en ingång att anmälan till EHT som struktur ska kunna initieras redan 

vid arbetslagsmötet, oavsett vilken resurs från EHT som är på plats. 

 

2. Genomföra elevhälsosamtal åk. 1 med hög kvalitet (målsättningen är att alla ska ha fått ett 

antal under sitt första LÅ på gymnasiet). Fokus här var att Genomföra elevhälsosamtal åk. 1 

med hög kvalitet (målsättningen var att alla ska ha fått minst ett under sitt första LÅ på 

gymnasiet). Trots förutsättningarna i pandemins tecken lyckades vår skolsköterska mycket 

bra med denna insats. Alla som önskade ett samtal fick det, och när ett fysiskt möte inte 

kunde genomföras ordnades detta via telefon. Tiden för samtal var densamma, och 

underlaget som skolsköterskan fick in fungerade som en bra fingervisning på vad som var 

aktuellt hos eleverna just nu, vilka utmaningar som fanns samt dialog om mer 

hälsofrämjande insatser som eleven själv kunde vara en viktig aktör i. Distansundervisningen 

bidrog till många frågor om isolering och stress och funderingar kring detta, och 

återkommande var temat om just mående som resultat av samhället under LÅ 20/21. 

Styrkan i skolans arbete med elevhälsa är den energi och vilja som finns för att se till elevernas bästa 

och elevernas möjlighet att lyckas. Både i EHT och inom kollegiet finns en kraft i att se till elevernas 

förutsättningar och att hitta lösningar som får eleven att nå sin fulla potential och höga resultat. Vi 



måste såklart nu säkra en närmre dialog och ett närmre samarbete mellan EHT och lärarna, för att 

rätt insatser skyndsamt ska kunna nå ut. Med strategier för detta, t.ex. genom att vi delar upp EHT 

och ser till att sprida ut kompetensen utifrån ett roterande schema, upplever vi att detta kan ge en 

god inverkan och en bättre måluppfyllelse. Samma vad gäller förebyggande-och hälsofrämjande 

insatser som verkligen blir bra. Årshjulet är även inför LÅ 21/22 gediget genomarbetat och förankrat i 

kollegiet. Det vi nu behöver är skolverksamhet på plats utan distans, vilket då kommer gynna 

eleverna genom fler insatser som skapar bättre förutsättningar för mottagaren. 

Vi har idag ett starkt team av lärare och skolledning som har stor inverkan på elevhälsoarbetet. 

Samsynen är stor, och energin att vilja göra skillnad för varje elever finns med på bred front. Skolan 

är under stark tillväxt, vilket är positivt, men som också sätter stort ansvar för den skolledning som är 

satt att skapa förutsättningar för en snabb expansion. Vi har under läsåret 20/21 genomfört en stor 

rekrytering av nya medarbetare, och genom riktade insatser som följer en detaljerad plan har också 

rekryteringen blivit gynnsam och skapat goda förutsättningar inför kommande läsår. Att introducera 

våra nya medarbetare till arbetet med elevhälsa kommer vara direkt avgörande. 

Med kortare avstånd mellan lärare och EHT är tanken att beslutsvägarna ska vara kortare och 

eleverna som är i behov ska få skyndsam stöttning. 

Skolans våga-prata grupp (med fokus på elever med talängslan) har varit gynnsam och ska också 

finnas med i arbetet inför kommande läsår 21/22. 

Vi behöver även se till elevinflytandet, och säkra strategier för att få eleverna att uppleva en större 

möjlighet till att kunna vara med och påverka verksamhetens fortsatta utveckling. Att involvera 

eleverna mer framöver kommer vara viktigt, och med enkla inslag i form av ett stärkt elevråd samt en 

mer tydlig agenda för mentorstider, planerar vi för att detta ska kunna ge en mer tydlig effekt än 

tidigare läsår. Elevinflytandet handlar också i stort om att se till elevernas verklighet och utgå från det 

som skapar energi och en känsla av samhörighet. Traditioner ska i större omfattning förtydligas, men 

också nya inslag ska tas fram för att skolan ska kunna arbeta med identitet och ökad stolthet kring att 

vara elev på Sjölins Vasastan. 

Skolans arbete med interaktiv undervisning har under tiden för pandemi blivit haltande. Vi har 

genomfört upplägg enligt plan, och under ledning av förstelärare, men helt klart behöver satsningen 

fortsatt finnas med. Det som lärarna uppskattat mycket har varit auskultationerna hos varandra, 

vilket ses som mycket givande. Inför läsåret 21/22 kommer satsningen att fortsätta, och strategier för 

underlättad auskultation att tas fram. Fokus ligger här i att dela erfarenheter om framgångsrik 

undervisning och hur man skapar trygga klassrum med ett starkt förtroende mellan elev och lärare. 

  



SAMMANFATTANDE SLUTSATER OCH ÅTGÄRDER TILL FÖRBÄTTRING  
Måluppfyllelsen är skolans största framgång. Vi tillför insatser som hjälper våra elever att nå sin fulla 

potential och i många fall också höga betyg. De insatser som legat som grund för detta ska bibehållas, 

men upplägg ska också utvecklas eftersom vi kan se att betygen generellt sätt har en potential att 

kunna bli ännu högre (målsättning över rikssnitt).  

Undervisningen på skolan rör sig åt ett håll som vi upplever är positivt, och även om vi har en del 

områden att utveckla vet vi nu var fokus behöver ligga. Genom ett fortsatt tydligt organiserat arbete 

kring kollegialt lärande, under förstelärarnas ledning, kommer vi arbeta vidare med insatser som 

stärker undervisningens kvalitet och elevernas upplevelse om glädje i lärandet. Inte minst handlar 

det om att fortsatt stärka kollegornas arbete med case så att metodiken och dess syfte, att skapa en 

större relevans och en ökad motivation för lärandet, når hela vägen ut till varje elev. 

Ett stärkt kollegium som genom etablerade och tydliga rutiner samt en effektiv organisering av 

verksamheten, kan fortsätta jobba för att få till ett närmare samarbete genom ett mind-set som 

utgår från livslångt lärande. Skolledningens fokus ska fortsatt handla om att skapa arenor för mötet 

och utbytet, och som exempel finns det fortsatta arbetet med auskultationer med i planeringen då vi 

vet att det varit framgångsrikt, givande och gett kollegorna den energi som dom behöver. EHT på 

skolan har mer och mer hittat rätt, och kortare kommunikations-och beslutsvägar från innevarande 

läsår har inneburit att det nu finns ett generellt större förtroende för EHT på skolan. Detta ska 

naturligtvis bibehållas, men utvecklas för att kunna bli ännu mer effektivt.  

Utvecklingsområden till kommande års arbetsplan 

Sammantaget samlar vi oss som skola kring ett antal utvecklingsområden som grundar sig i resultat 

från läsåret som passerat. Vi har mer än väl lagt grunden för det fortsatta arbetet. Många av de 

insatser som planerats är en fortsättning på redan inledda processer, och med erfarenheter kring vad 

som fungerar bra och vad som kan fungera ännu bättre, säkrar vi ett tydligt fokus på resan mot att bli 

världens bästa Sjölins skola. Översiktligt nämns här nedan de huvudsakliga utvecklingsområdena som 

också ligger noterade i skolans arbetsplan. Utvecklingsområdena nedan ligger fördelade mellan olika 

funktioner vid skolan då vi av erfarenhet vet att för många fokus parallellt skapar svårigheter med att 

nå goda resultat i sin helhet. Insatser som rör kollegialt lärande ligger uppdelade under läsåret, med 

ett fokus som behandlas åt gången. 

Undervisning och lärande 

• Implementering och utveckling av case (förstelärare) 

• Interaktiv undervisning med fokus på auskultationer (förstelärare) 

• Strategier för stärkt skolorganisation (skolledning) 

• Bedömning och betyg (skolledning) 

Likabehandling-och värdegrundsarbete 

• Trygghet och värdegrund i form av elevinflytande, introduktion nyanställda, Elevråd och 

trygghetsambassadörer (förstelärare) 

• Sammanhållning och stolthet (både i elev-och lärargrupp), identitet och traditioner 

(förstelärare) 

Elevhälsoarbete 

• Minskat avstånd mellan lärare och EHT (EHT och kollegium) 



• Förebyggande-och hälsofrämjande insatser efter pandemi (EHT) 


