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Skolchef har ordet 
Det är huvudmannens uppdrag att säkerställa att alla elever ges förutsättningar att utveckla de 
kunskaper, förmågor och värden som målen för verksamheten slår fast. Våra skolor ska leva upp till 
de krav som ställs i styrdokumenten och förväntas skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
elevernas måluppfyllelse och personliga utveckling. 

Det är med stolthet som jag konstaterar att Sjölinsskolorna under läsåret 20/21 på ett förtjänstfullt 
sätt uppfyllt och i många fall även överträffat ovan nämnda krav och förväntningar. Detta trots de 
utmaningar som Covid-19 inneburit i många delar av vårt uppdrag i form av exempelvis undervisning 
på distans vilken kraftigt påverkat Sjölins elevnära arbetssätt samt framtvingat ett nytänkande vad 
gäller arbetet med casemetodik.  

Vidare kan konstateras att Sjölinsskolornas utvecklingsarbete vad gäller casemetodik ej stannade av 
under läsåret utan ställdes om till att ske digitalt. Det visade sig att det digitala formatet passar 
ypperligt i det samarbete som Sjölins Gymnasium har med professor Alexandra Sedlovskaya vid 
Harvard Business School. Tre omfattande digitala workshops genomfördes på varje enhet med 
efterföljande arbete på enheterna. Därtill en specialanpassad workshop för Sjölins 
caseutvecklingsgrupp. Faktum är att formatet fungerat så bra att det kommer att användas även 
framöver. 

Pandemin till trots så har vi från huvudmannens sida lyckats upprätthålla ett systematiskt 
kvalitetsarbete som innebär att huvudman såväl som skolenheterna systematiskt och kontinuerligt 
följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 
planerar och utvecklar utbildningarna. Faktum är att fokus på tätare uppföljningar av elevernas 
resultat och mående under pandemin kan vara en starkt bidragande orsak till bibehållna eller 
förbättrade resultat vad gäller måluppfyllelse och genomsnittlig betygspoäng. 

Ändrade angreppssätt gällande systematik, uppföljning och analys som huvudmannen initierat inom 
ramen för satsningen Utvecklingsresan har de senaste åren inneburit en upplevd kvalitetshöjning 
samt att fler medarbetare deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Trots pandemin så har 
utvecklingsarbetet med exempelvis analysseminarier, dedikerade förstelärartjänster och 
utarbetande av analysstöd fortlöpt, om än ofta i digital skepnad. Att pandemin ej inneburit ett 
avbrott i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig förutsättning för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  

Detta är en kvalitetsrapport avseende läsåret 2020/2021 för verksamheterna inom Sjölins 
Gymnasium som syftar till att ge en samlad bild av arbetet och resultaten under läsåret samt de 
planerade åtgärderna framåt för att möta våra identifierade utmaningar och utveckla verksamheten 
vidare. 

Genom arbetet med våra kvalitetsrapporter skapas förutsättningar att rikta resurserna dit behoven 
finns för att i slutändan leda till bästa möjliga måluppfyllelse för varje elev. 

Jimmy Rosengren 

Skolchef 
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Sjölins Gymnasium 
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. 

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.  

Skolor och huvudmannaskap 
Sjölins Gymnasium består läsåret 2020/2021 av fyra skolor under en huvudman, Sjölins Gymnasium 
AB. Under läsåret var det drygt 1900 elever som studerade på någon av skolorna där en är placerad i 
Göteborg och tre i Stockholm. Sjölins Gymnasium har bedrivit utbildning sedan 2000 och ingår sedan 
2013 i utbildningskoncernen AcadeMedia under AcadeMedias Teoretiska verksamhetsområde. 

På Sjölins Gymnasium bedrivs gymnasieutbildningar inom följande program: 

-          Ekonomiprogrammet 
-          Naturvetenskapsprogrammet 
-          Samhällsvetenskapsprogrammet 
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Skola Elevantal Startår Program (inriktning)  
 

Sjölins Södermalm  670 1999 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKJUR) 
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, 
NASAM) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, 
SABET) 

Sjölins Göteborg  475 2001 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKJUR) 
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, 
NASAM) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, 
SABET) 

Sjölins Nacka 440 2009 Ekonomiprogrammet (EKEKO) 
Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, 
NASAM) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, 
SABET) 

Sjölins Vasastan  376 2017 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKJUR) 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, 
SABET) 

 
Elevsammansättning 
Läsåret 2020/2021 var andelen elever med utländsk bakgrund lägre inom Sjölins Gymnasium än i 
riket som helhet, 13% jämfört med 30%. På skolnivå varierar andelen mellan 11% och 20%. Andelen 
elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning låg inom Sjölins Gymnasium på 72% läsåret 
2020/2021 medan riket hade en andel på 55%. Även här finns variationer mellan skolorna, från 67% 
till 78%. Andelen flickor inom Sjölins Gymnasium är något över övriga riket (55% flickor). 

 

Läsår Andel Flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2019/2020 55% 72% 13% 

2020/2021 55% 72% 13% 

2020/2021 (Riket) 48% 55% 30% 
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Ledning och organisation 
Sjölins Gymnasium är en del av AcadeMedias gymnasieskolor, som leds av segmentschef. Skolorna 
inom Sjölins Gymnasium leds av vardera en rektor som i sin tur rapporterar till skolchef. Skolchef 
rapporterar i sin tur till utbildningsdirektören, som är direkt underställd segmentschef. Till stöd för 
ledningen finns stödfunktioner inom kvalitet, juridik, elevhälsa, HR, ekonomi, marknad, 
kommunikation, inköp och fastighet.  

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. 

Personal 
Sjölins Gymnasium strävar efter att ha så stor andel behöriga lärare som möjligt samt att 
personalomsättningen ska vara låg. Läsåret 2020/2021 var andelen tjänstgörande lärare med 
legitimation och behörighet i minst ett ämne 82,9%, vilket är något under motsvarande siffra för 
riket som är 83,1%. På skolnivå varierar det från 80,0% till 89,5%. (Skolverkets statistik)  

Finansiering och resursfördelning 
Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin egen 
inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis EHT) och 
utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån 
dessa bedömningar tilldelas resurser. 

För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av 
resursallokeringen fyra gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa 
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till exempel 
resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor. 

Tillsyner, granskningar och klagomål mot utbildningen 
Sjölins Gymnasium har under läsåret 2020/2021 haft en etableringskontroll från Skolinspektionen på 
en av enheterna med anledning av ansökan om utökning av inriktning på ekonomiprogrammet. Inga 
brister framkom i etableringskontrollen.  

Två enheter har deltagit i en tematisk undersökning om fjärr - och distansundervisning via 
telefonintervjuer.  

Det har inte genomförts några interna granskningar av AcadeMedia under läsåret.  

Under läsåret 2020/2021 har inga anmälningar om klagomål inkommit till huvudmannen via 
klagomålshanteringen eller via Skolinspektionen.  
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AcadeMedias kvalitetsmodell 
Inom Sjölins Gymnasium vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det finns en gemensam 
definition av vad som menas 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 dels om på vilket sätt 
huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 
förutsättningar för utbildningens och undervisningens 
genomförande, dels om andra förutsättningar i form av 
till exempel sammansättning av personal, elever och 
barn.  

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 barn och elevers bästa 
när vi fattar beslut.  

Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn, elever, 
föräldrar och medarbetare i förbättringsarbetet. I god tid följer vi 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 
Under läsåret genomförs ett flertal olika varumärkesgemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.   

Under höstterminen genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning, vilken syftar dels 
till att ge underlag till skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling, dels till att 



8 

utgöra underlag för huvudmannens uppföljning av hur väl rutinerna för anmälan, utredning och 
åtgärder mot kränkande behandling efterlevs på skolorna.   

I mitten på varje termin genomförs undervisningsutvärderingar, där eleverna ger sin bild av 
undervisningens genomförande utifrån riktlinjerna i läroplanen. I mitten på varje termin gör också 
lärarna en nulägesbedömning av elevernas kunskapsutveckling.  

Vid vårterminens start genomförs en elevundersökning, som ger oss elevernas perspektiv på 
utbildningen.  

Sammantaget ger detta såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att 
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet och 
trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken utsträckning de 
nationella målen nåtts under det gångna läsåret.  

I juni varje år sammanställs alla betyg och avgångsbetyg, samt resultaten på de nationella proven för 
att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i läroplanen nås under 
läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna presenteras i resultatredovisningen i denna 
kvalitetsrapport.   

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som huvudmannen sitt 
systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och planer för det systematiska 
kvalitetsarbetet tas fram för hur vi på såväl enhets- som huvudmannanivå ska arbeta för att utveckla 
utbildningen.  

Systematiskt kvalitetsarbete inom Sjölins Gymnasium  
Kvalitetsarbetet inom Sjölins Gymnasium följer ett fastställt årshjul för samtliga enheter och utgår 
från AcadeMedias kvalitetsledningsmodell. 

Proaktiva uppföljningar 
Varje enhet genomför proaktiva uppföljningar av elevernas kunskaper flera gånger per termin, s.k. 
EWS (Early Warning system). I november och mars genomförs betygsprognoser i syfte att fånga upp 
de elever som riskerar att inte nå målen. EWS följs upp i EHT och i arbetslagen kontinuerligt varje 
månad. För årskurs 3 görs examensprognoser kontinuerligt och följs upp varje månad i 
resultatdialoger mellan skolchef och rektor. 

Undervisningsutvärdering i vilken eleverna får ge sin bild av undervisningen görs på alla enheter i 
november månad. Syftet är att säkerställa likvärdigheten i undervisningen och att den bedrivs i 
enlighet med Lgy 11. Frågorna tar sin utgångspunkt i läroplanens inledande delar som fokuserar på 
lärarnas uppdrag och hur detta omsätts i undervisningen. Samtliga lärare utvärderas av alla elever. 
Underlaget för undervisningsutvärderingen används i det kollegiala lärandet för att utveckla och 
förbättra undervisningens kvalitet. Som komplement till elevernas uppfattning gör pedagogerna en 
egen självskattning. Rektor och förstelärare gör dessutom auskultationer.   

I januari genomför enheterna AcadeMedias koncerngemensamma Elevenkät som ger en bild av 
elevernas nöjdhet med undervisningen, trygghet och studiero, trivsel samt rekommendationsgrad. I 
elevenkäten finns även varumärkesspecifika frågor för att fånga upp elevernas upplevelse av hur 
skolorna arbetar med visionen och den pedagogiska helhetsidén.  
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Resultatdialog 
Varje månad har skolchefen en resultatdialog med varje enskild rektor. Under resultatdialogen följer 
skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som sker på skolan. 

Analysseminarium, skrivarstugor och kvalitetskonferenser. 
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas kontinuerligt 
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat. 

Huvudmannen för Sjölins gymnasium anordnar riktade kvalitetskonferenser fyra gånger per läsår i 
syfte att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap och det systematiska kvalitetsarbetet. Under 
konferenser analyseras resultat samt delas erfarenheter mellan rektorer. 

Efter samtliga enkäter och uppföljningar finns riktade analysseminarium inlagda för att få en 
systematik i uppföljnings och analysarbetet under året. Huvudmannen tillhandahåller ett metodstöd 
för analysarbetet. Under vårterminen samlas dessutom rektorerna till kontinuerliga skrivarstugor 
som stöd inför enheternas kvalitetsrapporter.  

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. 

Elevernas trygghet, trivsel och studiero sammanställs på liknande sätt på både huvudmannanivå och 
enhetsnivå. Planen mot kränkande behandling upprättas på varje enhet i januari. För detta arbete 
finns en gemensam mall och metodstöd till enheterna. 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 
skapa ett underlag till att bedöma hur kunskapsmålen och examensmålen nås under läsåret 
Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan redovisas i 
resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport. 

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 
arbetsplan och plan för systematiskt kvalitetsarbete tas fram för hur arbetet mot högre 
måluppfyllelse inför nästa läsår ska se ut. Kvalitetsrapporten ligger till grund för kommande års 
utvecklingsområden som skrivs fram i varje enhets arbetsplan. I arbetsplanen beskriver även varje 
enhet hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas på skolan.  

Prioriterade utvecklingsområden 2020/2021 

Fokusområde 1: Ökad kvalitet i undervisningen  
Förstärka casemetodiken 

Under läsåret har utvecklingen av casemetodiken fortsatt genom ett samarbete med Professor 
Alexandra Sedlovskaya. Huvudmannen genförde totalt 12 workshops på skolorna tillsammans med 
henne samt handledning för caseutvecklingsgruppen under läsåret 2020/2021. Den gemensamma 
casehandboken har kompletterats med ett on-boarding arbete för alla nyanställda lärare och en 
fallhandbok. 
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Bedömning och betyg 

Arbete med likvärdig bedömning och betygssättning har fortsatt och allt fler medarbetare har 
genomgått AcadeMedias webbaserade utbildning i bedömning- och betyg vid Karlstad Universitet.  

Fokusområde 2: Kollegialt lärande och försteläraruppdraget 
Varje skola organiserar för en tydlig utvecklingsorganisation och kollegialt lärande i syfte att utveckla 
undervisningen. Det kollegiala lärandet leds av förstelärare.  

För att stärka förstelärarnas roll och förmåga att leda det kollegiala lärandet anordnades 
förstelärarträffar under året där de fick utbildning i att leda processer, samtalsmodeller och hur man 
möter motstånd i en grupp.  

Under året 2021/2022 genomfördes träffarna digitalt med anledning av pandemin. Förutom 
gemensamma förstelärarträffar delades förstelärarna in i basgrupper som träffades kontinuerligt 
under året digitalt. Huvudmannen ordnade dessutom en föreläsning för alla förstelärare av Jaana 
Nehez och Lisbeth Torkilsen Gyllander.  

Fokusområde 3. Värdegrundsarbetet på Sjölins 
Sjölins utökade ledningsgrupp har påbörjat ett arbete med att skapa en gemensam värdegrund på 
Sjölins. Med anledning av pandemin sattes detta arbete på paus under läsåret 2020/2021 och 
kommer återupptas under kommande läsår. 
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Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål som 
finns i läroplanen för respektive skolform.  

Kunskaper  
Här redovisas resultaten av trender och utfall jämfört med tidigare år.  

Avgångselever 
Andel elever med examen nationella program  

 

Andelen examen för Sjölins Gymnasium ligger för läsåret 2020/2021 oförändrat i förhållande till 
läsåret 2019/2020 på 99%, vilket är över rikssnittet. Variationen mellan skolorna är relativt liten från 
97% till 100 %, samtliga skolor ligger över rikssnittet. Förändringarna på skolnivå är för alla enheter 
liten den största minskningen är 3 procentenheter medan den största ökningen är 7 procentenheter.   

Andel elever med examen nationella program, uppdelat per kön  

 

När det gäller skillnaden i examensgrad mellan könen har skillnaden under läsåret 2020/2021 
försvunnit. Båda könen ligger på 99% vilket är över rikssnittet. Pojkarna har under läsåret förbättrat 
sitt resultat 2 procentenheter medan flickorna ligger kvar på samma andel sedan föregående läsår.   
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)    

 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) sjunker något till (15,4) vilket är över rikssnittet (14,4). Det 
finns en viss variation mellan enheterna i intervallet (13,7) till (16,4). En av enheterna ligger under 
rikssnittet.  

Genomsnittlig betygspoäng (GBP), uppdelat per kön

 

Förändringen av GBP gäller för både pojkar och flickor, pojkar har generellt en lägre GBP än flickor. 
På enheterna skiljer det för pojkar mellan (13,6) samt (15,7) och för flickor mellan (13,8) samt (16,8).    
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Samtliga betyg    
Betygsfördelning samtliga elever över tid samt per kön  

 

Betygsfördelningen för samtliga betyg är i stort sett densamma som för föregående läsår. 
Fördelningen mellan könen visar på större variation där flickorna generellt sett får högre betyg än 
pojkar. Skillnaden mellan andelen underkända betyg mellan könen är dock endast 1 procentenhet, 
2% för flickor samt 3% för pojkar.  

Betygsfördelning samtliga elever per enhet över tid 

 

Betygsfördelning samtliga elever per kön 
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Det finns en tydlig variation i betygsfördelningen mellan skolenheterna däremot är skillnaderna 
mellan de två senaste läsåren relativt liten. Betygsfördelningen mellan könen följer samma mönster 
som betygsfördelningen på enheterna.  

Resultat nationella prov  
Som en del i säkerställandet av att bland annat genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en rättvis 
och likvärdig bedömning, kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. Som 
underlag för detta arbete samlar SCB in resultat från varje skolenhet, huvudmannen använder det 
underlag som SCB samlat in. Den nationella statistiken för vårterminen brukar publiceras i oktober 
samma år. På grund av Covid-19 genomfördes inga nationella prov för gymnasieelever i Sverige 
under vårterminen 2021, därför finns ingen sådan sammanställning i årets kvalitetsrapport.  

Trygghet och värdegrundsarbete  
Andel elever som känner sig trygga på skolan samt tycker eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, över tid (från 
Elevenkät)  

 

Andel elever som känner sig trygga på skolan, per enhet över tid (från Elevenkät)  

 

Andel elever som känner sig trygga på skolan samt tycker eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, per kön samt över 
tid (från Elevenkät)  
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Elevernas upplevelse av tryggheten har ökat marginellt i jämförelse med föregående år. På frågan 
“jag känner mig trygg” svarade 94% (2021) att de känner sig trygga. Det finns en viss variation mellan 
skolorna där en skola ligger något under de övriga på 90% i förhållande till övriga skolor som når 
resultatet 96%. Elevernas upplevelse av att elever behandlar varandra väl har ökat från 80% (2020) 
till 86% (2021).  

Det finns en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Pojkarna upplever sig något tryggare och de 
upplever även i högre grad att eleverna behandlar varandra väl i jämförelse med flickorna. Båda 
könen upplever dock en ökad känsla av att man behandlar varandra väl.  

Andel elever som tycker det är en bra studiemiljö och som tycker de kan få arbetsro, över tid (från Elevenkät)  

 

Andel elever som tycker de kan få arbetsro, per enhet över tid (från Elevenkät)  

 

Eleverna upplever att studiemiljön är god på skolorna. Arbetsron har förbättrats de senaste tre åren. 
Från 60 % (2019) till 77 % (2021). De elever som upplever arbetsron som sämst har också minskat 
från 8 % (2019) till 4% (2021). Samma trend går att se även på majoriteten av skolenheterna. Under 
läsåret 2020/2021 har samtliga skolor ökat upplevelsen av arbetsro och variationen mellan skolorna 
har minskat.     
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Utvärdering av verksamheten 
Undervisning och lärande 
Huvudmannens organisering och insatser för likvärdig undervisning 
Skolchef leder rektorsgruppen i rektorsmöten. På mötena diskuteras och delas erfarenheter om hur 
Sjölins Gymnasium ska utvecklas framåt. Under året 2020/2021 kallade skolchef till veckovisa 
“coronamöten” i syfte att stötta varandra i utmaningarna kring distansundervisningen. 
Rektorsgruppen har också deltagit på gemensamma kvalitetskonferenser, analysseminarium och 
workshops tillsammans med flera huvudmän inom AcadeMedias Teoretiska verksamhetsområde.  

Inom Sjölins har satsningen på det kollegiala lärandet och förstelärarnas roll fortsatt. Varje skola har 
ett eget skolgemensamt utvecklingsarbete som grundar sig i den analys som varje skola gjort på 
föregående års resultat.  Det kollegiala lärandet leds av förstelärare, tid och organisation för detta 
finns avsatt på respektive skola.  Under året anordnades digitala förstelärarträffar för att stärka 
deras roll att hålla i och leda det kollegiala lärandet på skolorna.         

Casemetodiken inom Sjölins utgör ett viktigt fundament för hur skolorna ska organisera och 
genomföra undervisningen.  Metodiken är en pedagogisk plattform för att säkerställa en likvärdig 
undervisning på skolorna. Casegruppen, bestående av förstelärare från de olika skolorna, träffas 
regelbundet och tar fram gemensamt material och handledningar till pedagoger på skolorna. 
Huvudmannen har stärkt samarbetet med professor Alexandra Sedlovskaya från Harvard Business 
School i syfte att skapa en likvärdig undervisning med case på skolorna. Under året 2020/2021 har 
hon genomfört riktade workshops för personalen på alla Sjölinsskolor och egen handledning med 
caseutvecklingsgruppen. 

I syfte att säkerställa en likvärdig bedömning och betygssättning genomgår samtliga pedagoger 
AcadeMedias webbaserade utbildning i samarbete med Karlstad Universitet.  

Huvudmannen har även stöttat skolorna att anordna Lov-skolor för att hjälpa de elever som riskerar 
att inte nå godkända betyg. 

Analys av kunskapsresultaten 
Resultaten för både examensgrad, GBP och övriga betyg ligger på en konstant hög nivå inom Sjölins. 
Examensgraden blev i år 99% för Sjölins och genomsnittlig betygspoäng 15,4, vilket ligger över 
rikssnittet.  

Casemetodiken har satts sig ordentligt på skolorna och är en bidragande orsak till de goda 
resultaten. Metodiken ger eleverna möjlighet att lära på olika sätt och med större 
verklighetsförankring än traditionell ämnesundervisning. 

En annan bidragande orsak till resultaten är en engagerad lärarkår som rör sig ute bland eleverna. 
Lärarna lägger mycket tid på direkt handledning och anpassar undervisningen efter olika elevers 
behov. Det finns en stolthet hos både elever och lärare att vara en del av Sjölins, vilket bidrar till en 
god lärmiljö. Resultaten från enkäter visar på god studiero- och trygghet bland eleverna. 

Trots att stor del av undervisningen skedde digitalt har det inte påverkat resultatet. Pedagogerna har 
lyckats översätta mycket av den traditionella caseundervisningen till digitalt format. 
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Skolchef har under året genomfört täta coronaavstämningar för rektorer och på enhetsnivå, vilket 
bidragit till att undervisningen på distans utvecklats och fungerat väl under pandemins andra läsår. 
Samtliga enheter har fått Google Enterprise licenser, vilket ytterligare underlätta det pedagogiska 
arbetet.  

Skolchef har haft tätare uppföljningar av elevernas examenprogons och betygsresultat, för att inte 
tappa några elever.  

Under året har merparten av enheterna genomfört Lov-skolor på under året vilket har varit en 
bidragande orsak till den höga examensgraden och betygsresultaten. Framförallt har det bidragit till 
att eleverna inte har så många F med sig in i årskurs 2 och årskurs 3.  

Detta är sammantaget starkt bidragande orsaker till den goda måluppfyllelsen. 

Utvärdering av likvärdighet och kvalitet i undervisningen 
Andel elever som tycker de får djupa kunskaper av skolans arbetssätt med case, är nöjd med undervisningen, anser att 
lärare är bra på att leda undervisningen i klassrummet samt anser lärare kunniga och har en varierad undervisning, över tid 
(från Elevenkät)  

 

Eleverna är fortsatt nöjda med undervisningen på Sjölins Gymnasium. På samtliga frågor ökar 
dessutom resultaten. En bidragande orsak till detta är att skolornas gemensamma arbete med case 
och caseutveckling.  

Detta har lett till att pedagogernas förmåga att arbeta enligt casemetodiken förstärkts ytterligare.  

Casegruppen har fortsatt arbetet med att ta fram tydliga case och lärarhandledningar för lärarna att 
utgå ifrån. Under året mynnade detta arbete mynnade ut i en fallhandbok. Detta har lett till en ökad 
samsyn och förståelse för casemetodiken. En särskild vinst har detta varit för nyanställda lärare. Det 
finns en gemensam casekarta och gemensamma möten mellan pedagoger på de olika enheterna. 
Det borgar för en ökad likvärdighet mellan skolorna. Under året har även sambedömning inom casen 
ökat. 

Slutsatser och arbetet framåt 
Kommande år kommer arbetet med att utveckla casemetodiken fortsätta. Alexandra Sedlovskaya 
kommer hålla fler workshops och besöka Sverige och föreläsa. Casegruppen kommer fortsätta sitt 
arbete och nyckelpersoner tillsammans med rektorerna kommer göra ett nytt besök på Harvard 
Business School. 

Matematik är det ämne där resultaten är lägst. Kommande år kommer flera satsningar göras på 
kollegialt lärande och kompetensutveckling inom matematik. 
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Trygghet och värdegrund 
Rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling. 
Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av kränkning på 
skolan ska kontakta en medarbetare på skolan som eleven har förtroende för. Den ur personalen 
som tar emot elevens berättelse eller uppmärksammar kränkningar på annat sätt är ansvariga och 
skyldiga att anmäla detta till rektor. I varje situation där kränkningar förekommit på skolenheten är 
det rektors ansvar och skyldighet att göra en anmälan till huvudmannen. Denna anmälan ska 
innehålla utförlig information om händelsen, vilka som varit inblandade, när det inträffade och när 
anmälan togs emot. Utifrån denna information gör huvudmannen tillsammans med rektor en 
utredning kring de aktuella kränkningarna/trakasserierna för att identifiera vilken typ av kränkningar 
som förekommit. Samtliga utredningar görs av kvalitetsorganisationens skoljurister. Utifrån vad varje 
utredning visar ansvarar sedan skolchef för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra 
förekomsten av kränkande behandling i framtiden. Samtliga utredningar dokumenteras och 
sammanställs för att ligga till grund för den kartläggning som både huvudmannen och de enskilda 
skolenheterna gör inför upprättandet av skolornas planer mot kränkande behandling. 

Under läsåret 2020/2021 inkom 4 anmälningar om upplevd kränkande behandling till huvudmannen. 
Efter utredning konstaterade huvudmannen att kränkande behandling förekommit vid 3 av de 
anmälda händelserna. De händelser som utgjort kränkande behandling är inte enhetliga och är svåra 
att dra någon egentlig slutsats av. 

Trygghet och studiero 
Huvudmannens organisering och insatser för trygghet och studiero 
En av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en god och trygg miljö för eleverna är det elevnära 
förhållningssättet på Sjölinsskolorna. Lärarna rör sig i korridorer och elevutrymmen på ett naturligt 
sätt och sätter stort värde i interaktionen med eleverna. Bemötandet mellan lärare och elev är något 
Sjölins Gymnasium är särskilt stolta över. På Sjölins arbetar alla under devisen ”alla elever är allas 
elever”. Arbetssättet med case möjliggör att fler lärare arbetar tillsammans runt en elevgrupp, vilket 
bidrar till en lugn och trygg miljö. Lärmiljön på skolorna är anpassade efter casemetodiken vilket 
också bidrar till ökad vuxennärvaro i de allmänna utrymmena.  

Huvudmannen tillsammans med Sjölins Gymnasium utökade ledningsgrupp har initierat ett arbete 
med att ta fram ett gemensamt värdegrundsdokument som förtydligar Sjölins värdegrundsarbete. 
Arbetet kommer bli en ledstjärna i Sjölins värdegrundsarbete för alla Sjölinsskolor framöver. 

Samlad analys av trygghets resultaten 
Under året har huvudmannen genomfört en gemensam Likabehandling- och värdegrundsenkät 
(LOV- enkät). Den har analyserats och följts upp vid rektorskonferenser och analysseminarium. 
Enkäten ligger till grund för varje skolas Plan mot kränkande behandling.  

Sjölins fick genomgående mycket höga resultat på LOV- enkäten.  På frågan om eleverna blivit illa 
behandlad så svarar 94 % nej.  På frågan ”känner du förtroende för att personalen tar tag i 
situationen om man får reda på om du eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola” 
svarade 88 % ja.  

I AcadeMedias stora elevundersökning svarade en hög andel av eleverna att de känner sig trygga på 
skolan, 95 % av eleverna känner sig trygga på skolan. När det gäller studieron får Sjölins också höga 
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resultat, 80% av eleverna anser att det är en god studiemiljö på skolan och 77% av eleverna anser att 
de får arbetsro i skolan.  

Sammantaget indikerar detta att insatserna för att skapa trygghet och studiero ger effekt och en 
stark bidragande orsak till de goda kunskapsresultaten. 

Slutsatser och arbetet framåt 
På Sjölins skolor känner eleverna både trygghet och studiero i hög grad. Detta är ett ständigt levande 
arbete som hela tiden behöver utvecklas. Det påbörjade arbetet med ett gemensamt 
värdegrundsdokument kommer slutföras under nästa läsår och implementeras på skolorna.   

Huvudmannen kommer fortsätta att säkerställa att rutinerna för kränkande behandling är kända på 
alla nivåer på skolorna framför allt förtydliga distinktionen mellan vad som är en kränkning och 
annan konflikt.  

Elevhälsa och stöd 
Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete 
Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven och detta sker 
främst genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som utförs på varje skola.  

Huvudmannen säkerställer tillgång till samtliga kompetenser inom EHT. Den medicinska delen av 
EHT leds av AcadeMedias centrala elevhälsa. Samtliga enheter inom Sjölins har kompetenserna inom 
EHT i form av skolsköterska, skolläkare, kurator, skolpsykolog samt specialpedagog och eller 
specialpedagogisk kompetens.  

Huvudmannen har gett direktiv om möten och innehåll samt gett förslag på hur EHT kan inkluderas 
än mer för att på bästa sätt kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att på bästa sätt 
kunna främja alla elevers lärande. 

EHT tillsammans med rektor har regelbundna möten där de går igenom aktuella och pågående 
elevärenden och på dessa möten finns även stående punkter på dagordningen som rör EHT:s 
förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

I februari höll huvudmannen en workshop för rektorer och utvalda nyckelpersoner från skolornas 
EHT. Temat var att utbyta erfarenheter och lärdomar kring skolornas organisering och insatser för 
det förebyggande och främjande arbetet.  

Exempel på hur skolorna arbetar förebyggande och hälsofrämjande är: 

• Stödmaterial med värdegrundsövningar att använda på mentorstiden 
• Föreläsningar om bl. a kränkningar på nätet 
• Årshjul för värdegrundsarbetet så det inte bara blir aktiviteter i början av läsåret 
• Paket riktat till nyanställda 
• Förstelärare med uppdrag att arbeta med värdegrundsfrågor under året 
• TIO – tid (Trygghet – Inflytande- Omtanke) varje fredagseftermiddag för värdeskapande 

aktiviteter 

Under pandemin har EHT i ännu större utsträckning haft en central roll i arbetet med att motivera 
och stödja eleverna. EHT har arbetat aktivt med elevkontakt genom telefonsamtal och annan 
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uppsökande verksamhet till de elever som varit i behov av samtal för deras psykiska mående. Många 
elever har saknat att komma till skolan och motivationen för skolarbetet har påverkats. Här har EHT 
haft en viktig roll.  

Det förebyggande hälsofrämjande aktiviteterna kunde dock inte genomföras i den utsträckning som 
var önskvärt. Samtidigt har skolorna varit kreativa i att hitta digitala alternativ.  

Särskilt stöd 
Sjölins Gymnasium lutar sig på de rutiner kring pedagogisk utredning, särskilt stöd och extra 
anpassningar som finns på Skolverket och i Allmänna råd. Rutinerna finns även sammanfattade på 
AcadeMedias medarbetarwebb, där även stödmaterial finns att tillgå. Skolchef har vid flera tillfällen 
under året lyft rutinerna för särskilt stöd och åtgärdsprogram på rektorsmöten. Skoljurist har även 
varit inbjuden att prata och problematisera dessa rutiner på kvalitetskonferenser.  

På skolorna finns välfungerande rutiner för att tidigt följa upp elevernas kunskapsresultat och fånga 
upp elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Efter varje caseperiod sammanställer 
varje lärare hur eleverna ligger till i de olika kurserna. 2 gånger per läsår gör lärarna dessutom en 
betygsprognos. Att tidig följa upp eleverna och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd är 
något som ger resultat och har varit en framgångsfaktor.  

Under distansundervisningen gjorde hela EHT-teamet ett gediget arbete med att fånga upp eleverna 
som behövde extra stöd och anpassningar trots att de var på distans. Skolchef följer upp rutinerna 
och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd vid resultatdialoger varje månad.  

I AcadeMedias elevenkät svarar 84 % av eleverna att de får extra hjälp och stöd om man har behov.  

Slutsatser och arbetet framåt 
Skolchef kommer fortsätta att hålla i workshops mellan skolorna kring det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. Lärdomar från pandemin i hur EHT har arbetat uppsökande kommer 
arbetas in i de tidigare rutinerna kommande läsår. Digitala lösningar kan vara att föredra i många 
sammanhang. Huvudmannen kommer tillsammans med övriga huvudmän inom AcadeMedias 
Teoretiska verksamhetsområde se över elevdokumentation, åtgärdsprogram och andra insatser från 
elevhälsan.  
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Samlad bedömning och fokus 2021/2022 
Arbetet inom Sjölins Gymnasium med utvecklingsområdena är långsiktigt. Kommande läsår handlar 
om att fördjupa och förstärka det som redan börjat utvecklas. Arbetet utgår mycket från den 
gemensamma utvecklingsresa som skapats för huvudmännen inom hela AcadeMedias Teoretiska 
verksamhetsområde och förstärker de delar som behövs förstärkas just inom huvudmannen Sjölins 
Gymnasium. Det övergripande målet är att alla elever ska nå gymnasieexamen samt sin fulla 
potential. 

Fokusområde 1: Ökad kvalitet i undervisningen 
Utveckla casemetodiken 

På Sjölins kommer casemetodiken stärkas ytterligare genom att förstärka samarbetet med Professor 
Alexandra Sedlovskaya. Förutom 6 workshops kommer Alexandra besöka Sverige under maj månad. 
Valda nyckelpersoner kommer tillsammans med rektorsgruppen besöka Boston och Harvard 
Business School. 

Casegruppens arbetet kommer fortsätta med att ta fram exempelcase som filmas för varje program.   

Bedömning och betyg 

Arbete med likvärdig bedömning och betygssättning kommer fortsätta under nästa år genom att 
samtliga pedagoger genomgår AcadeMedias webbaserade utbildning i bedömning- och betyg vid 
Karlstads Universitet. 

Matematikutveckling 

På flera av skolorna inom Sjölins Gymnasium kommer det ske ett utvecklingsarbete inom 
matematiken då det finns ett behov av att stärka den utifrån betygsresultaten 2021.  

Fokusområde 2: Kollegialt lärande och försteläraruppdraget 
Även kommande läsår kommer förstelärarna få utbildning i att leda grupper inom ramen av det 
kollegiala lärandet. De gemensamma förstelärarträffarna kompletteras med separata 
basgruppsträffar och handledningstillfällen. Samtliga förstelärare läser boken ”Att driva 
utvecklingsprocesser i skola och förskola ”av Jaana Nehez och Lisbeth Gyllander Torkildsen 

Fokusområde 3. Värdegrundsarbetet på Sjölins 
Kommande år kommer Sjölins utökade ledningsgrupp fortsätta arbetet med att skapa en gemensam 
värdegrund på Sjölins. Målsättningen är att vi ska ha tagit fram och ett gemensamt dokument i juni 
2022. 

Fokusområde 4. Elevhälsa  
Elevhälsans arbete kommer stärkas och fördjupas. Ökat utbyte mellan elevhälsans kompetenser 
mellan skolorna kommer att ske genom kollegialt lärande och gemensamma workshops. 
Elevdokumentationen för extra anpassningar och särskilt stöd kommer ses över inom Sjölins 
gymnasium genom ett gemensamt arbete mellan flera huvudmän inom AcadeMedias Teoretiska 
verksamhetsområde.  

Fokusområde 5. Internationalisering 
Sjölins Gymnasium går under läsåret in i ett Erasmus + projekt som initialt innebär jobbskuggning för 
utvalda medarbetare, men som i förlängningen också kommer innebära elevresor i större skara. 
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Syftet är att stärka arbetet med demokratiuppdraget genom fördjupad förståelse för andra kulturer 
och skolsystem.  

I vår kommer en av rektorskonferenserna ligga i Spanien där studiebesök på skolor varvas med 
förståelse för hur Erasmus+ projekt kan komma eleverna till gagn.  

Sjölins Gymnasium kommer inleda ett samarbetsprojekt kring högpresterande elever (high talented 
students) tillsammans med andra länder i Europa. 
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