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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

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

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

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

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

ha en bra miljö under sina år hos oss. 

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

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

att eleverna ska lämna oss högskoleförberedda men också för att de ska växa som människor och lära 

sig mer om sig själva i relation till andra under sin gymnasietid. Därför tror vi på relationsskapande inte 

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

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

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

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

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

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

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

den tillitsfulla relation som är vårt mål. 

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

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

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

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

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

lyckligtvis fortfarande en stor förbättringspotential! 

 

  



RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL KVALITET 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når målen för utbildningen; det vill säga de mål som 

finns i läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultaten för våra avgångselever, 

hur samtliga betyg som satts under läsåret är fördelade, samt resultaten på de nationella prov som 

genomförts.  

 

AVGÅNGSBETYG 

 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 

Skolan ligger stabilt på en examensgrad på strax under 100% de senaste åren, där trenden varit 

positiv. Föregående år nådde 100% av eleverna på EK och SA gymnasieexamen och alla utom två 

stycken på NA. Det finns inga påfallande skillnader mellan flickor och pojkar. 

Genomsnittlig betygspoäng har höjts under den senaste treårsperioden och följer mellan de tre 

programmen också relativt väl de ingångsvärden (meritvärde vid antagning) som varit de senaste åren. 

Lå 19/20 gör NA det största lyftet med ca ett steg . Flickor ligger något högre än pojkar men inga 

dramatiska skillnader. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SAMTLIGA BETYG 

 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Skolan har idag en relativt låg (3%) andel satta F totalt sett. Den siffran är jämförbar på skolans 

samtliga program. Fördelningen mellan de olika betygsstegen ligger relativt jämnt med föregående års 

profil. Andelen A går upp (från 27% till 30%) jämfört med föregående läsår. Där ligger NA högst med 

40%, vilket korrelerar med högre antagningsvärden. 

Andelen F skiljer inte nämnvärt mellan flickor/pojkar medan flickor i större utsträckning når de högsta 

betygen (andelen A-C bland flickor 81% jfrt 74% bland pojkar). 

 

Det enskilda ämnet med högst andel F-betyg är Matematik, vilket går i linje med de senaste årens 

resultat. De kurser som sticker ut där är Ma2b (19% F), Ma3b (12% F), Ma4 (12% F) samt Ma 5 (6% F). I 

samtliga fall är trenden dock försiktigt positiv jfrt med lå 18/19. 

 

 

 
 



 
 

 

 

NATIONELLA PROVBETYG 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

I år genomfördes inga nationella prov p g a rekommendationerna i samband med coronakrisen. 

 

RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET 

 

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig 

koncerngemensam elevenkät i januari/februari varje läsår.  

  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

Tryggheten bland elever på skolan är mycket hög. I årets Elevenkät uppgav 94% av eleverna att de 

känner sig trygga i skolan och i den Likabehandlings- och värdegrundsenkät (LoV) som också 

genomförs under året var motsvarande siffra 97%. Flickor och pojkar ligger relativt jämnt (i den förra 

enkäten låg pojkar något högre medan det motsatta gällde i den senare enkäten). (4% av eleverna 

uppger att de får vara sig själva på skolan och 80% av eleverna upplever att personalen ingriper om 

någon blir illa behandlad (den senare siffran har gått upp 3 procentenheter jfrt föregående läsår). I 

LoV-enkäten uppger 96% av eleverna att personalen på skolan behandlar eleverna på ett bra sätt. 

Av de svarande på LoV-enkäten var det 15% som inte visste vart de skulle vända sig om de skulle blivit 

illa behandlade.  



Arbetsron i skolan ligger fortsatt för lågt, 65% av eleverna upplever arbetsro i skolan. Siffran är i paritet 

med de senaste åren. Här finns en påtaglig skillnad mellan pojkar och flickor, där de förra ligger 20 

procentenheter högre vad gäller upplevd arbetsro. 

Rekommendationsgraden har sakta höjts de kommande åren och låg lå 19/20 på 73%. Även här ligger 

pojkar något högre än flickor.  

 

Nästan varannan elev uppger att de kan ha svårt att se vinsterna med case i sin undervisning och att 

detta stundtals inverkar negativt på motivationen. Detta kan dock variera stort mellan olika program 

och årskurser. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

Positiva trender under läsåret 

Nedanstående diagram visar de områden med starkast positiv trend under det senaste åren. En 

medveten satsning (med skolchef i spetsen) på att stärka elevkåren och närliggande aktiviteter har 

märkts av hos eleverna, liksom det arbete som bl a gjorts med sk Omvärldsdagar då elever fått 

konkreta kontakter med näringsliv, organisationer och andra viktiga externa aktörer. Även det arbete 

som gjorts med att stärka skolans traditioner är synligt. 

 
 

Sammanställning av utvecklingssamtal 

De programvisa sammanställningar som gjorts (2 ggr under läsåret) av mentorernas utvecklingssamtal 

med elever/vårdnadshavare konfirmerar den bild som givits i olika enkäter av att eleverna känner en 

stor trygghet, hög trivsel och nöjdhet med skolpersonalen. Noterbart är att frågan om arbetsro 

beskrivs på ett annat sätt i samtal - där är eleverna generellt sett mer nöjda än vad svaren i enkäter 

ger vid handen. Till de utvecklingsområden som lyfts för samtliga program hör en tidvis hög skolstress 

där inte minst frågan om examinationsbördan är central. D v s att eleverna dels upplever att 



examinationerna är för många, för stora och ibland osynkade på så vis att vissa perioder blir väldigt 

präglade av examinationer.  

 

Hälsosamtal år 1 

Skolsköterskan har under året genomfört 244 hälsosamtal med år 1-elever. Av dessa uppger 99% att 

de trivs bra/ok i skolan. 24% uppger att de ofta upplever sig stressade över skolarbetet. Endast 0,5% 

uppger att de generellt sett inte mår bra. 98% uppger att de har någon vuxen (behöver inte vara i 

skolan) att prata med om det som är viktigt för hen.  

 

Utvärdering av distansundervisning (mars-juni 2020) 

74% av eleverna upplevde att distansundervisningen på det stora hela fungerade bra. Pojkarna något 

nöjdare än flickorna (79/71%). Nöjdheten var något lägre på Samhällsvetenskapsrogrammet jämfört 

med de övriga två programmen. Där låg också upplevelsen av arbetsro lägre. Elevernas upplevelse 

följdes också upp via utvecklings/mentorssamtal i vilka bilden blev något mer nyanserad. Vad eleverna 

kunde uppleva som utmanande var att möjligheten att få samma hjälp som vanligt av läraren 

begränsades något. Därtill var frågan om examinationer föremål för viss oro då eleverna emellanåt 

kunde känna oro över att inte få möjlighet att examineras på sina kunskaper på samma sätt som 

vanligt. 

 

 

 

  



UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 
 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

I årets arbetsplan identifierades fokusområdet : 

Undervisning och lärande: att alla elever når grundläggande mål i sina kurser/utvecklas mot 

sin fulla potential, upplever arbetsro och får de anpassningar/stimulans som behövs, samt att 

de förstår på vilka grunder de bedöms i sin kunskapsprogression. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anledningen finns inbyggt i varje lärares tjänst att erbjuda handledning till elever kopplat till lärarens 

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

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

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

Under läsåret testade vi ett nytt grepp där vi frilade en schematid på måndagsförmiddagar då samtliga 

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

Kommunikationen var att denna, för eleverna, var att betrakta som obligatorisk. D v s varje elev 

förväntades under en timme träffa en eller flera lärare i kurser där man aningen kämpade för att klara 

grundläggande nivå eller där man behövde mer stimulans i sin strävan mot de högsta betygen. På 

denna handledningstid lades det även in pass om studieteknik och planeringsstöd för elever - områden 

som identifierats som centrala för elevernas måluppfyllelse. 

Värt att lyftas är även de sk “Klassguider” som upprättas och utvecklas under läsårets gång. 

Klassguiden innehåller för undervisande lärare relevant information om behov som finns hos enskilda 

elever och ibland grupper av elever i en specifik klass, exempel på anpassningar som fungerar väl samt 

“skall-krav” vad gäller anpassningar som enskilda elever har rätt till i undervisningen (som så ofta så är 

dessa skall-krav för enskild elev enklast/lika relevanta att erbjuda samtliga elever). 

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 

Skolans undervisning kännetecknas generellt av ett mycket högt engagemang hos lärarna för 

elevernas måluppfyllelse och delaktighet i kurserna.  

Under året har vi tagit steg i att skapa arbetslag/lärgrupper där lärarna inte bara löser praktiska och 



operativa ting tillsammans utan där utgångspunkten är att lärarna i arbetslaget undervisar 

gemensamma elever och därmed har (och vill, gör!) mycket att bjuda varandra på vad gäller metoder 

och förhållningssätt som hjälper en enskild elev framåt i sitt lärande. Casemetoden inbjuder till, ja 

rentav förutsätter, att lärare planerar undervisning tillsammans och att minst två lärare följer varandra 

under en caseperiod vilket gör att samtal kring examinationsformer/innehåll blir levande.  

En begränsande faktor har varit att den mötesstruktur och det kalendarium vi gick in i läsåret med inte 

riktigt stöttade de processer som vi under året såg att vi vill utveckla (mer om hur vi tänker kring detta 

under “Slutsatser - arbetet framåt”).  

 

Ett uppenbart utvecklingsområde för skolan är att förstärka arbetet och kommunikationen när det 

gäller att förankra och förklara upplägget i Case för våra elever. I allt för många fall upplever eleverna 

att case kan “fördunkla” tydligheten de behöver ha i sina pågående kurser - d v s det “+1-värde” som 

vi ser med casemetoden kan emellanåt gå eleverna förbi. Det kan handla om att de inte förstår vad 

som examineras i ett specifikt case och/eller hur detta hänger ihop med den i case ingående kursen. 

 

Ett av skolans försteläraruppdrag under året har handlat om att identifiera och sprida goda exempel 

på hur lärare kan skapa en god klassrumsstruktur med ett tydligt emotionellt stöd (skapa ett gott 

klimat i gruppen/rummet) för elever. Metoden att göra detta var auskultationer med ett enkelt 

“protokoll” där auskulterande lärare kunde dokumentera aktiviteter och handlingar som uppfattades 

som framgångsrika. Dessvärre blev projektet kraftigt påverkat av Corona-situationen vilket både 

medförde distansundervisning samt att lärare inte längre träffades i samma utsträckning under våren.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Klassguiderna som nämnts ovan är ett centralt verktyg i utvecklandet av extra anpassningar. Dessa är 

levande dokument som ligger till grund för en kunskapsöverföring lärare emellan. Under läsåret 

genomfördes också auskultationer med fokus på hur anpassningar som görs får (eller inte får) en god 

effekt för elevernas lärande.  

 

Ett exempel på hur vi funnit nya sätt att arbeta är analysarbetet av de elevavstämningar som gjordes 

under året. Vid den första elevavstämningen gjorde lärarlagen en jämförelse mellan de bedömningar 

som gjorts i kurser för en elev och med den information som sedan tidigare fanns i Klassguiden. 

Resultatet av detta blev att Klassguiden kunde fyllas på med relevanta anpassningar/tips för hur lärare 

kan stötta en enskild elev i undervisningen. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Våra elever når generellt sett höga mål i sina kurser, en stor andel av dem aspirerar på de allra högsta 

betygen, kvaliteten på de gymnasiearbeten de genomför är mycket hög och i princip alla når sin 

gymnasieexamen på tre år. 

Deras upplevelse av utbildningen och skolan är dock inte alltid så positiv som vi skulle önska. Vi 

behöver under det kommande året stärka arbetet med case. Framförallt behöver vi ta reda på vad det 

egentligen är som gör att eleverna i för låg omfattning uppfattar case som ett “+1-värde” i 

utbildningen. Detta både genom fokusgrupper/samtal med elever men också genom att lärare jämför 

sina planeringar och genomföranden av case så att vi får syn på om det skulle vara så att de kriterier 

för ett case som vi har ställt upp skulle vara otydliga/frånvarande.  

 



Vi kommer under året att återuppta det avbrutna auskultationsprojektet från föregående läsår. Vi 

kommer att klä detta i olika innehåll, t ex fokus på hur lektionsstrukturer ser ut (hur börjar/slutar 

lektioner) eller hur elevernas aktivitet under ett caseseminarium ser ut. 

 

Ett särskilt fokusområde för läsåret är matematiken, mer specifikt måluppfyllelsen i Ma1b och Ma2b 

på EK och SA. Ett försteläraruppdrag med detta innehåll har formulerats. I ett första skede kommer en 

inventering av måluppfyllelse, metoder och elevers upplevelser att göras - därefter är målet att 

identifiera och sprida framgångsrika metoder i undervisningen. 

Vi kan notera att den kanske enskilt största anledningen till att elever kämpar med måluppfyllelse och 

riskerar att inte nå sin gymnasieexamen är att de brister i struktur/planering/prioritering. Detta gäller 

även elever som generellt sett har hög kapacitet och aspirerar på höga betyg. Inte sällan finns ett 

element av att inte kunna “släppa ifrån sig” arbeten även fast de håller en tillräcklig/hög kvalitet. 

Under året kommer vi därför att lägga in mer stöd/utbildning till elever i hur man planerar upp sin 

tillvaro med studierna. En särskild studieplaneringsmall har tagits fram för ändamålet. Specialpedagog 

samt studievägledare kommer att arbeta närmare med mentorer i användandet av denna. 

ELEVHÄLSOARBETET 

 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

I årets arbetsplan identifierades fokusområdet : 

Elevhälsoarbete: att elevernas förlorade undervisningstid minskar och att elevhälsoarbetet i 

större utsträckning blir hela skolans ansvar - ökat fokus på främjande och förebyggande 

insatser. 

 

Elevhälsoarbetet är hela skolans ansvar och bör därmed organiseras så att det berör alla medarbetare. 

Med det sagt så är elevhälsoteamet (i vår skolas fall bestående av skolledning, specialpedagog, 

skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare samt med tillgång till skolpsykolog/skolläkare) 

det nav som arbetet kretsar kring. Där ska finnas den expertis och de stöttningsfunktioner som krävs 

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

skolan.  

 

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

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

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

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

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

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

Läsåret 19/20 får dock ses i två halvor, en halva fram till och med februari (då strukturen såg ut enligt 

ovan) och en halva resten av vårterminen då skolan övergick till distansundervisning. Under den 

senare halvan, då inte bara eleverna var hemma utan även många mentorer/lärare arbetade 

hemifrån, så blev arbetet i elevhälsoteamet än mer operativt med fokus på konkreta insatser för att 

hjälpa elever i mål så långt möjligt. Man kan beskriva det som att den perioden präglades av ett 

arbetssätt som egentligen gick stick i stäv med hur vi egentligen vill att det ska gå till - d v s att skolans 

olika professioner jobbar nära tillsammans. Det blev en pragmatisk lösning som förvisso var mycket 

framgångsrik utifrån rådande läge. 



 

Vår grundläggande ambition är att elevhälsoarbetet ska vara en integrerad del av lärararbetslagens 

veckovisa arbete - både vad gäller att snabbt identifiera oro för elevers skolsituation men också att där 

arbeta främjande och förebyggande för elevhälsa. Därvid har arbetslagsledaren, som också utgör en 

del av skolans ledningsgrupp, en viktig roll att se till att båda dessa aspekter av elevhälsa kontinuerligt 

finns på arbetslagets agenda. 

 

Under läsåret testades ett nytt arbetssätt/forum för det främjande/förebyggande arbetet då EHT samt 

arbetslagsledare träffades varannan vecka för att diskutera och besluta kring den typen av frågor. 

Elevärenden var “bannlysta” på dessa möten. Ett exempel på innehåll var analys av LoV-enkäten samt 

diskussioner om revidering av Plan mot kränkande behandling utifrån detta.  

 

Utifrån arbetsplanens mål för året så engagerade sig elevhälsoteamet i två övergripande 

processer/områden: 

1. Att, tillsammans med lärarrepresentanter, ta fram ett policydokument för skolans 

närvarofrämjande arbete 

2. Att stötta mentorer med matnyttigt innehåll för mentorstider - med rubriker som “Trygga 

grupper”, “Normkritik”, “Antirasism”, “Samtycke”. 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

En generell iakttagelse är att balansen mellan åtgärdande arbete respektive främjande/förebyggande 

dito tyvärr blir sned. D v s vi lägger för mycket kraft, tid och resurser på att åtgärda problem när de 

uppstått istället för de samtal och konkreta aktiviteter som har till syfte att främja elevhälsa och 

förebygga problem. Med det sagt så lyckades vi under året (ett år som alltså var tämligen 

speciellt/delat i två delar) åstadkomma en del konkret vad gäller främjande/förebyggande insatser. 

 

1. Framtagande av en närvarofrämjande policy för skolan 

2. Framtagande av material för mentorstider med främjande/förebyggande innehåll 

3. Hälsosamtal med samtliga elever i år 1 

4. Kurator och specialpedagog träffade samtliga år 2-klasser för samtal kring värdefrågor 

5. Rektor/kurator gjorde kartläggning av två klasser där det upplevdes vara grupperingar/viss 

otrygg stämning, med återföring/åtgärdsförslag tillbaka till klassen/lärare 

 

Från Elevhälsans medicinska insats (EMI) verksamhetsberättelse märks förebyggande insatser så som 

en omfattande HLR-insats för all personal, Yoga-lektioner för år 1 med fokus stresshantering för elever 

(i samarbete med Idrott & hälsa) samt ett sömnprojekt som initierades under elevernas 

introduktionsvecka.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 

Rutinerna är tämligen väl fungerande och vår bedömning är att vi i allt väsentligt fångar upp och 

formulerar adekvata åtgärder i de fall när elever riskerar att inte nå sina mål/mår dåligt i skolan. Under 

vårens distansundervisning arbetade vi fram ett delvis nytt sätt att arbeta med detta då vi upprättade 

en “bruttolista” med de elever där vi bedömde att det fanns ngn form av oro utifrån ovan beskrivna 

rutin. Denna lista följdes upp veckovis. Vi kommer att ta med oss lärdomar kring detta arbetssätt, vad 

gäller den åtgärdande delen av elevhälsoarbetet, in i kommande läsår. 



 

Slutsats – arbetet framåt 

Från och med detta läsår kommer arbetslagsledare att delta på EHT-möten. Detta som ett sätt att 

minska ev. klyfta mellan lärare/mentorer/arbetslag och EHT:s arbete. Vi har sett att vi ibland gör 

onödigt arbete/ödslar tid på kommunikation när det inte finns ett levande samtal mellan den/de 

lärare som i undervisningen eller mentorskapet upplever oro för en elev och de processer som ev. tas 

vidare av EHT i ett senare skede. Förhoppningen är att arbetslagsledarnas deltagande kommer att 

minska ledtider i åtgärdsgången. Det är vidare en ambition att på detta vis knyta ihop det åtgärdande 

och det förebyggande arbetet. 

Dessutom kommer EHT:s medarbetare att få en varsin hemvist i ett arbetslag fr o m detta läsår, de 

kommer då att delta i arbetslagens möten och därigenom förhoppningsvis få mer insyn/förståelse för 

lärarnas arbetet (och vice versa). 

 

Elevhälsoteamet välkomnar alla elever (och personal) tillbaka efter varje lov genom att bjuda på fika 

och skön musik i trapphuset! 

LIKABEHANDLINGS-, VÄRDEGRUNDS- SAMT DEMOKRATIUPPDRAGET 

 

Organisering av arbetet med Normer och värden samt av Likabehandlings- och värdegrundsarbetet 

 

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

mot kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. 

Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den 

Kartläggning av likabehandlings- och värdegrundsarbetet genomförs i oktober varje läsår. I planen 

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

år.  

 

Organisering av arbetet med Normer och värden 

I årets arbetsplan identifierades fokusområdet : 

Likabehandlings- och värdegrundsarbete: större fokus på att förmedla skolans värdegrund, på 

att göra en god kartläggning av skolsituation samt fokus på bemötande människor emellan. 

 

Organisation/forum 

Elevhälsoteamet + arbetslagsledare/skolledning utgjorde under läsåret ansvarig grupp/nav för 

likabehandling/värdegrundsarbetet. 

 

Exempel på främjande/förebyggande aktiviteter lå 19/20: från skolans Plan mot kränkande behandling 

- Medvetenhet vid nyanställning och tjänsteplanering (för heterogenitet och kompetensbredd) 

- Kompetensutveckling och medvetet språkbruk kring de sju diskrimineringsgrunderna 

- Att tillsammans i arbetslagen diskutera hur normer och föreställningar kring de olika 

diskrimineringsgrunderna kommer till uttryck i den egna undervisningen 

- Att skapa förutsättningar så att alla kan delta på gemensamma aktiviteter utanför skolan. 

- Introveckan: minicase kring kränkningar, information om PMK, samarbetsövningar. 



- Anpassningar av lokaler och tillgång till inlärningsmaterial för att samtliga elever ska ha lika 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Utbildning av personal vid behov. 

- Elevers engagemang (insamling) mot Sexuellt våld (Musikhjälpen) (2019). 

- Demokratiuppdraget. Politiker bjuds till skolan. 

- Studiebesök på Forum för levande historia 

- Skolans arbete med Case-metodiken möjliggör och skapar utrymme för ämnesfördjupningar, 

integrera värdegrundsarbete i ämnespedagogik. 

- Mentorstiden har under ht 2019 använts för att lyfta tema “trygga grupper” samt 

“antirasism”. Utöver dessa förslag har mentorer själva utformat mentorstider utifrån sina 

gruppers behov. 

- Besök av Stockholms skolors Ungdomsmottagning (SKUM) i alla åk 1 under ht 2019. SKUM har 

lyft ämnen såsom sexualitet, sexuell läggning och normer. 

- Skolkurator och specialpedagog träffade klasserna i åk 2 för att lyfta frågan kring normer på 

Sjölins ht 2019. Hur är det att vara en Sjölins-elev? Finns utrymme att vara sig själv? Hur var 

första året, utmaningar/utveckling? 

- Rektor och kurator träffade två olika klasser i åk 2, i helklass samt i mindre grupper, för samtal 

kring gruppdynamik. Vad funkar bra/mindre bra? Vad behövs för att alla ska må bra? 

- Tidningen QX tillgänglig för elever och personal sedan februari 2019. 

Sjölins-gemensamt arbete med normer/värden 

Under läsåret initierades ett gemensamt arbete mellan alla Sjölinsskolor med fokus på att uppdaterad 

och revidera den modellbeskrivning som finns för Sjölins - d v s där det framgår på vilken värdegrund 

våra skolor vilar och vilket åtagande vi gör mot våra elever för att skapa en trygg och för alla 

inkluderande skolmiljö. Som ett led i detta arbete hölls dels workshops med samtliga utvidgade 

ledningsgrupper på skolorna samt lokalt på vår skola med all personal. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

Många indikatorer visar att vi kommit en god bit med att skapa en skola där elever känner sig trygga, 

sedda och där de upplever sig ha korta avstånd till oss som arbetar i verksamheten. Vi ser även detta i 

ett relativt mycket litet antal kränkande situationer/konflikter/utanförskap under ett läsår. Det hör till 

undantagen att klasser/grupper inte fungerar och/eller att någon känner sig utanför gemenskapen. 

Eleverna upplever också i väldigt stor utsträckning att de kan prata med skolpersonalen om de far illa. 

 

Vad gäller elevernas delaktighet i värdegrundsarbetet samt kännedom om vilka riktlinjer vi arbetar 

utifrån så har vi dock en del att göra. Alldeles för många elever uppgav förra året att de inte varit 

delaktiga i framtagande av ordningsregler och/eller att de kände till våra styrdokument vad gäller 

dessa frågor. Vi kan även se att vi har ett arbete att göra när det gäller flickors respektive pojkars 

upplevelse av skolan, där de senare generellt sett är nöjdare, tryggare och upplever arbetsro t ex. Vi 

kan också notera att i de fall elever velat byta klass eller gjort avbrott för att få till annan skola så har 

det i några fall funnits med som motiv att de inte känt sig hemma i sin klass. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Delaktighet/kommunikation är otvivelaktigt utvecklingsområden. Vi behöver tillse att eleverna på ett 

tydligare sätt både får kännedom om hur vi som skola vill arbeta med trygghetsfrågor och vilka 



ordningsregler som vi finner viktiga, men också att de måste få ges möjlighet att ge sin syn på dessa 

frågor och även möjlighet att påverka.  

 

Vi ser också att det kan finnas en koppling mellan atmosfären i en grupp och den grad av stress som 

eleverna upplever. Att arbeta förebyggande mot skolstress är med andra ord också ett 

likabehandlings/kränkningsförebyggande arbete. 

 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Med de flesta mått mätt är Sjölins Södermalm en skola som mår bra och lyckas väl med sina elever. 

Andelen gymnasieexamen ligger strax under 100% och i flera mätningar ligger andelen elever som 

känner sig trygga och trivs på skolan på liknande procenttal. Det handlar alltså både om att identifiera 

de framgångsfaktorer som finns i verksamheten och att förvalta/förädla dessa men också om att aldrig 

slå sig till ro utifrån ett befintligt resultat. Vi ser också klara utvecklingsområden som ligger till grund 

för kommande års arbetsplaner. Vi tror att långsiktighet och att “hålla i” är viktigt i vårt 

utvecklingsarbete och att vi därmed inte ska räkna med att nå i mål med våra utpekade fokusområden 

på ett läsår. 

De områden som vi kommer att bygga detta läsårs arbetsplan är: 

 

Caseutveckling 

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

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

de minsta gemensamma nämnare för Case som stipulerats av Harvard. 

 

Skolstress 

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

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

samt hur dessa hänger ihop med undervisningens innehåll. 

 

Förhållningssätt/arbetsro i hela skolan 

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

uppleva en god arbetsmiljö, närhet till lärare men också möjlighet till rekreation och kul.  

 

“Den organisatoriska förutsättningen” - Förtydligande och förutsättningar för 

Arbetsorganisation/utvecklingsorganisation 

Vi skapar ett nytt mötesform på veckobasis - med fokus utvecklingsorganisation i olika konstellationer. 

Skolans lärararbetslag, vår viktigaste organisatoriska enhet, träffas som tidigare varje måndag men nu 

med tydligare fokus på det operativa och praktiska. Utvecklingsfrågor, analys och tankesmedjor 

kommer att förläggas till en ny mötestid som oftast skolans förstelärare håller i utifrån sina respektive 

uppdrag. Kollektivt lärande är ledstjärnan. 

 

 

 

 



GRUNDFAKTA – HUVUDMANNEN 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. 

 

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 2019/20204 skolor, en i Göteborg och 3 skolor i Stockholm. Under läsåret 

2019/2020 var det 1829 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 

 

 

 

  

Skola Elevantal Startår Program 

Sjölins Södermalm 

 

669 1999 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Göteborg 

 

461 2001 

  Ekonomiprogrammet (EKEKO, EKOJUR) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Nacka 

 

412 2009 

Ekonomiprogrammet (EKEKO) 

 Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NASAM) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SAMSAM, SAMBET) 

Sjölins Vasastan 
 

283 
2017 

 Ekonomiprogrammet (EKEKO,EKJUR) 

 Samhällsvetenskapsprogrammet (SASAM, SABET) 



VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

 

Kvalitetsarbete 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.  

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

vinner elevernas förtroende och ger dem en god bas för vidare studier. 

 

Kvalitetsbegrepp 

I det systematiska kvalitetsarbetet har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den 

funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som 

finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål 

som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som handlar om kvaliteten i våra strukturer, 

processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till 

exempel att eleverna får det inflytande i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av 

god kvalitet, likvärdig bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs 

för att nå utbildningsmålen.  

Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. 

 

Proaktiva uppföljningar, betygsprognoser och elevenkäter 

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

av resultat enligt ett fastslaget årshjul.  

Vi har en proaktiv uppföljning, s.k. EWS (Early Warning System), där vi följer upp hur det går för 

eleverna flera gånger per termin. I november och i april gör vi dessutom betygsprognoser i syfte att 

fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.   

Vi gör två Undervisningsutvärderingar (november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av 

hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät 

(januari/februari) som ger en bild av elevernas upplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc. 

Nytt för i år är att vi genomförde en gemensam Likabehandlings- och värdegrundsenkät (oktober).  I 

april i år genomfördes även en enkät för distansundervisningen för att säkerställa att eleverna kunde 

tillgodogöra sig undervisningen digitalt.  

 

Resultatdialog  

Varje månad har skolchef en resultatdialog med varje enskild rektor. Under resultatdialogen 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 (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 

skolan redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport. Elevernas 

trygghet, trivsel och studiero (upplevd kvalitet) sammanställs på liknande sätt på huvudmannanivå 

såväl som på enhetsnivå.  

Efter avslutat läsår sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan 

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

  



OM SKOLENHETEN SJÖLINS SÖDERMALM 
 

ORGANISATION, PERSONAL, ARBETSFORMER 

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

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

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

programlaget är självförsörjande med lärarkompetenser så långt möjligt, d v s att lärare som 

undervisar gemensamma elever i olika ämnen ska ha mycket tid och bra forum att dela sina bilder av 

varje elevs lärande och progression. Detta med utgångspunkt i casemetoden. Till stöd för detta finns 

ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och 

yrkesvägledare. Målet för teamets arbete är både att undanröja hinder för elever lärande samt, gärna i 

första läget, främja och förebygga elevhälsa i samverkan med lärare. 

Lärarkollegiet består av ca 35 lärartjänster med en behörighetsgrad lå 19/20 var ca 95%. 

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

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

skolassistent, IT-tekniker samt vaktmästare. 

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 

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

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

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

mellan betyg på nationella prov och på kursbetyg i motsvarande kurser. Sammanställningen av 

befintliga F-betyg för år 2 och 3 aktualiseras i samband med läsårsstart då planer görs för hur F-betyg 

ska kunna åtgärdas (samt dokumentation görs i de fall när elever avsäger sig att vidta någon åtgärd). 

Lärare och elever kopplas ihop bl a för att göra plan på hur prövning ska kunna genomföras. Målet 

100% gymnasieexamen är styrande. 

Analysen av betygsfördelning samt gymnasieexamen utgör, tillsammans med analys av de under våren 

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

början av läsåret. 

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

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

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

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

lärare slutar under pågående kurs. 



LOKALER 

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

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

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

ELEVER 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomiprogrammet Inriktning (Studievägskod) 128 64 64 

Naturvetenskapsprogra
mmet Inriktning (Studievägskod) 64 64 64 

Samhällsvetenskapsprog
rammet Inriktning (Studievägskod) 64 64 96 

Totalt   256 192 224 

Aktuella siffror: maj 2020 

 


