
Det här är 
Sjölins Stockholm

Hos oss jobbar du med case tagna från verkligheten, 
en metodik med rötter i Harvard.
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Tre skolor som  
rustar dig för framtiden

Vårt mål är att varje elev ska nå bortom sina studiemål, växa som individ 
och trivas med sig själv. Vi kombinerar beprövade framgångsfaktorer, som när-

varande och engagerade lärare samt tydliga strukturer, med  
casemetodiken – en pedagogik med rötter i Harvard.

VASASTAN 
I nybyggda Campus Vasastan ligger Sjölins Vasastan. 
Campuset är centralt beläget på Karlbergsvägen 77 
och är Stockholms modernaste och mest klimatsmar- 
ta gymnasiecampus. Vi har helt egna lokaler och delar 
gemensamma utrymmen med två andra skolor, ex- 
empelvis gemensam matsal, elevcafé, bibliotek samt 
en takterrass.

Hos oss finns en närhet mellan elever och mellan 
elever och lärare. Vi utgår från ett relationsbyggande 
perspektiv, där förtroende och trygghet ska prägla 
din tid på gymnasiet. Med detta som utgångspunkt 
skapas förutsättningar för att alla elever ska kunna  
nå sin fulla potential och kunna se tillbaka på sin tid 
på gymnasiet med värme.

Vi strävar efter att ge klassrumskunskapen en förank-
ring i verkligheten så att du ser sammanhangen i det 
som sker och vilka konsekvenser det får för samhället.
Hos oss får du en oförglömlig gymnasietid, vänner för 
livet och bästa möjliga förberedelser inför fortsatta 
studier.

NACKA 
Precis på gränsen mellan Stockholm och Nacka,  
bredvid Sickla köpkvarter, ligger Sjölins Nacka. I våra 
moderna och ljusa lokaler har våra elever sitt eget 
hemklassrum och sin egen arbetsplats.

Närheten till lärarna och arbetet med att bygga goda 
relationer, skapar en trygg grund för vårt verklighets-
baserade lärande. Genom vår casemetodik ser du hur 

ämnena hänger ihop med varandra och med det som 
händer i samhället idag. Dina lärare finns alltid närva-
rande för att stötta och utmana dig.

Våra elever kommer från hela Stockholms län, men  
de har en sak gemensamt - de vill göra något med sina 
liv. Detta ger fokus och en vilja att hjälpas åt. 

På skolan råder en öppen stämning där du får ut- 
rymme att växa på dina egna villkor, samtidigt som  
du har tre roliga gymnasieår.

SÖDERMALM 
Nära till allt, men ändå en bit bort från storstadshetsen, 
ligger Sjölins Södermalm uppe på Katarinaberget. 
Eleverna som varje dag njuter av utsikten över stan 
kommer från hela Storstockholm.

Genom en kombination av engagerade lärare och  
verklighetsbaserat lärande skapar vi tillsammans  
med våra elever en trygg atmosfär där du utvecklas  
på dina egna villkor. Våra lärare finns där under hela 
skoldagen, redo att peppa, coacha och diskutera det 
som händer. 

Tillsammans mejslar ni fram de verktyg som du 
kommer använda på universitetet - kritiskt tänkande 
och självständighet, kombinerat med förmåga att 
jobba i grupp. På Sjölins Södermalm finns det ut- 
rymme att vara nyfiken och att vara sig själv. Vi 
erbjuder även Nationell Idrottsutbildning.
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3. CASEAVSLUT OCH SAMMANFATTNING 
I slutet av caset är det dags att samla tankarna kring vad vi har lärt oss. Vilka olika möjliga 
svar har vi fått? Vilka frågor finns kvar? Summeringen kan vara i form av en diskussion, en 
film eller en utställning. Det finns även utrymme för att utvärdera caset.

2. UTFORSKA OCH UNDERSÖKA EN SITUATION ELLER HÄNDELSE 
I det andra steget kommer ni under 6-8 veckor leta efter svaren på frågorna under lektioner, stu-
diebesök och workshops. Dina lärare finns med under hela processen, genom undervisning, 
som coacher och bollplank. Du får flera chanser att både utveckla och visa dina kun- 
skaper på olika sätt.

1. CASEUPPSTART OCH FRÅGESTÄLLNING 
I det första steget presenteras den situation, händelse eller frågeställning som caset handlar 
om. Caseuppstarten ska väcka intresse för det caset handlar om, samla era tankar, och  
åsikter kring  frågan. Det är nu ni tillsammans formulerar de frågor som caset handlar om  
och som ni ska finna svaren på.

Vi på Sjölins har skapat en metod som kopplar ihop det du lär dig 
i klassrummet med det som händer i  samhället. Vi kallar den case och  
den kommer få dig att ställa helt andra frågor – i resten av ditt liv.

På Sjölins gymnasium utgår vi från verkligheten i vår 
undervisning. Vi arbetar över ämnesgränserna och med 
hjälp av samhället utanför  skolan. Eftersom världen 
och det som händer inte låter sig spaltas upp i ämnen. 

Casemetodiken skapades på Harvard Business School  
i USA för att få studenterna att tänka självständigt  
och vara källkritiska. Vi har samma mål och idag sker 
ungefär hälften av undervisningen i caseform. Vanligtvis 
löper ett case över sex veckor och omfattar flera olika 
ämnen. 

Resultaten redovisar ni på det sätt som funkar bäst; 

föredrag, utställning eller reklamkampanj, det beror 
helt på ämnet och de frågor som ni valt att ställa till 
materialet.

Casemetodiken har två superkrafter, det ena är att  
den sätter saker i sammanhang och att det du lär dig 
har en mening för dig och för samhället. Det andra är 
att du kommer lära dig studietekniker som du kommer 
ha nytta av både på universitetet och under resten av 
ditt liv. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta eget 
ansvar, tänka kritiskt och fritt – verktyg som kommer 
öppna upp många framtida dörrar. 

Så fungerar det

Sjölins case



Case på riktigt

Sjölins case

ÄMNEN SOM KOMBINERAS UNDER CASET:  
Biologi eller naturkunskap, religion och svenska. 

CASEUPPSTART 
Vi designar vårt framtida barn och diskuterar vad vi 
kan göra med genteknik. Var går gränsen för vad som 
är okej?

UNDER CASET 
Vi undersöker: Vad är gener? Hur ser de ut? Hur  
fungerar arv? Vad är genteknik? Hur ser olika världs- 
religioner på människan och människans möjlighet 
och rätt att påverka människokroppen? Vi läser svenska 
sci fi-noveller, romanutdrag och ser filmer på temat 
genteknik och fördjupar oss i vad som skiljer människor 
från robotar. Vi skriver även en utredande text som 
underlag för hur lagstiftningen kring en aktuell gen- 
teknikfråga bör se ut.

CASEAVSLUT 
Vi genomför en debatt och rollspel om morgondagens 
genteknik. Vad har vi lärt oss? Vad tror vi om framtiden? 
Och vad säger vår moraliska kompass?

 
 

ÄMNEN SOM KOMBINERAS UNDER CASET:  
Företagsekonomi och engelska.

CASEUPPSTART 
Vi tittar på lyckade och misslyckade reklamkampanjer. 
Vad funkar? Vad funkar inte? Och varför?

UNDER CASET 
Vi utgår från amerikanska exempel och för vår research 
använder vi engelskspråkigt källmaterial. Vi gör även 
en marknadsundersökning, lär oss om marknads- 
föringens retorik och Cialdinis principer för marknads- 
föring. Vi funderar på vart vi riktar vår uppmärksamhet 
och varför? Hur når man egentligen genom ”bruset”? 

CASEAVSLUT 
Eleverna pitchar in en reklamkampanj! Uppdraget är  
att sälja in en omodern vara till en ung publik.

"Den perfekta människan" 
GENTEKNIKENS GRÄNSER 

"Brand me" 
MARKNADSFÖRINGENS SPELREGLER

TITTA PÅ VÅR FILM OM 
CASEMETODIK GENOM 
ATT SCANNA QR-KODEN
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Det kan vara svårt att förstå vad det här med case 
innebär i praktiken. Hur funkar det i klassrummet, på riktigt? 

Här ger vi dig två exempel på case som våra elever arbetat med.



FÖREBILDER OCH ELDSJÄLAR 
Våra vuxna vill göra skillnad i varje elevs liv. De kom- 
mer utmana dig, inspirera dig och – viktigast av allt 
– de kommer få dig att utvecklas. Utvecklas till en 
person som är redo att ta nästa steg. Casemetodiken 
gör att lärarna visar dig helheten; hur skolämnena 
hänger ihop med varandra och det som händer i sam- 
hället här och nu. Det kommer väcka frågor och  
tankar hos dig. Våra lärare  fortbildar sig kontinuerligt. 
För oss är skolan en lärande plats för alla. 

Våra vuxna brinner för varje elev - för att hen ska nå 
sin fulla potential och lämna oss som en stark, trygg 
och nyfiken person. Varje skola arbetar med likabe-
handlingsfrågor och skolhälsovård, samt samarbetar 
med resurser utanför kollegiet som finns i din skolvar-
dag; i kaféet, i korridoren, och förstås, i klassrummet.

MED PLATS FÖR SAMTAL OCH STUDIERO 
Samarbete och utbyte är två av casemetodikens 
grundstenar som satt fysiska avtryck i utformningen 
av våra skolor. Du hittar vår  strävan efter öppenhet  
och tillgänglighet i klassrumsdörrarnas glas, tillgången 

på grupprum och skolkaféerna där lärarna gärna tar en 
paus  tillsammans med eleverna. 

Att samla in fakta och tankar är en förutsättning för 
kunskap, men för att göra den till sin egen krävs 
utrymme för eftertanke. Därför satsar vi på studiero 
och att varje elev ska känna sig trygg i sin vardag. 
 Lärarnas arbetsplatser ligger vägg i vägg med elevernas 
 samlingsplatser. Det skapar en lugn miljö och  
gör det möjligt för dig att prata med en  vuxen om  
läxor, livet eller kanske om något roligt som har hänt på 
sistone.

NYA BEKANTA BLIR GAMLA VÄNNER 
På Sjölins träffar du människor från hela stan. Oavsett 
var ni kommer ifrån har ni en sak gemensamt: inställ-
ningen till studier.

Våra elever vet att det lönar sig att plugga, gillar att lära 
sig saker och vill komma vidare. Samtidigt är  
varje elev unik och kommer till oss med sina erfaren-
heter och tankar. Kunskap som vi tar tillvara på i våra 
case, där får du möjlighet att utforska ämnen tillsam-
mans med kompisar från andra klasser. Tillsammans 
skapar ni en mix som får dig att tänka i nya banor.
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Tre år som får 
dig att utvecklas

Tre år går snabbare än du tror. Under den tiden kommer en hel del att 
förändras, både i  världen och i dig själv. På Sjölins har vi målet att varje elev 

ska nå bortom sina studiemål, växa som  individ och  trivas med sig själv. 



Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA 1350 
Engelska 5  100 
Engelska 6 100 
Historia 1b  100 
Idrott och hälsa 1  100 
Matematik 1b  100 
Matematik 2b  100 
Naturkunskap 1b  100 
Religionskunskap 1   50 
Samhällskunskap 1b  100 
Samhällskunskap 2  100 
Svenska 1  100 
Svenska 2  100 
Svenska 3  100 
Gymnasiearbete EK 100

PROGRAMGEMENSAMMA 350 
Företagsekonomi 1 100  
Privatjuridik 100 
Moderna språk 100 
Psykologi 1 50

INDIVIDUELLA VAL* 200 
 
INRIKTNING: EKONOMI 300 
Entreprenörskap och företagande  100 
Företagsekonomi 2  100 
Matematik 3b 100 
PROGRAMFÖRDJUPNING  300 
Affärsjuridik   100 
Psykologi 2a* 50 
Filosofi 1*  50 
Marknadsföring * 100

INRIKTNING JURIDIK 300 
Affärsjuridik 100 
Rätten och samhället  100 
Psykologi 2a 50 
Filosofi 1 50 
PROGRAMFÖRDJUPNING  300 
Entreprenörskap och företagande* 100 
Företagsekonomi 2  100 
Marknadsföring * 100

TOTAL: 2500 
>> Med reservation för ändringar 
 
* För NIU ersätts följande kurser (400 p):  
Tävlings- och träningslära 1 – 100 p , 
Idrottspecialisering 1 – 100 p  
*Idrottspecialisering 2 – 100 p ,  
Idrottsspecialisering 3 – 100 p

Inriktningar

Ekonomiprogrammet ger en bred bas att bygga på och 
möjligheten att välja  inriktning gör att du kan fokusera 
på det du är intresserad av. Dina gymnasieår kommer 
präglas av ekonomins många skepnader.  
Ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap och 

EKONOMI 
 
Är din plan att jobba med reklam, bli chef eller starta 
eget väljer du den här inriktningen. I våra case kommer 
du att få arbeta med företag, samt med relationen 
mellan företag och det omgivande samhället. Hur 
du kommer på den ultimata affärsidén, hur du säljer 
in den till andra, och hur du håller koll på företagets 
pengar är frågor du får fördjupa dig i. Med en extra 
kurs i matte ger ekonomiinriktningen dig bredare behö-
righet till vidare studier. 

juridik kommer ge dig förståelse för de ekonomiska 
principer och juridiska system som styr vår värld. 
Ämnen som du kan fördjupa dig i på universitetet 
eftersom din gymnasieexamen ger dig grundläggande 
högskolebehörighet. 

JURIDIK 

Brinner du för rättvisa och vill vara med och påverka 
hur samhället utvecklas är inriktning juridik för dig. Via 
casemetodiken  kommer du i kontakt med gamla fall 
och tolkar lagtexter. I processen  kommer du att lära 
dig att förstå lagtexter och att uttrycka dig juridiskt 
korrekt i tal och skrift.
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Ekonomiprogrammet
Business, budget & juridik

Har du siktet inställt på börsen, rättssalen eller mäklaryrket? Med vår 
casemetodik får du en inblick i samhällets mekanismer. Kunskaper du 

kommer ha nytta av både på universitetet och i arbetslivet.



Naturvetenskaps- 
programmet

Inriktningar

Vill du bli läkare, arkitekt eller forskare? Kanske är du intresserad 
av naturvetenskap och de naturvetenskapliga ämnena? 

Då är Naturvetenskapsprogrammet på Sjölins något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet ger dig den bredaste 
behörigheten och  genom vår  casemetodik lär du dig 
 studietekniken som är vanlig, inte minst på läkarlinjen. 
Via programmet kommer du i kontakt med de flesta 
 akademiska discipliner och via våra  inriktningar för- 
djupar du dig, ofta inom ramen för casemetodiken, i 
det som verkligen  intresserar dig. Under tre år kommer 

NATUR OCH SAMHÄLLE 
 
Naturvetenskap och humaniora har tillsammans pot- 
entialen att skapa hållbara samhällen, men det kräver 
människor med en fot i varje läger. Väljer du inriktning 
naturvetenskap och samhälle kommer du att få en 
helhetssyn i och med att du också läser geografi och 
samhällskunskap. I våra case  kommer du få möjlighet 
att undersöka samspelet mellan naturvetenskap och 
samhällsvetenskap ytterligare, samtidigt som du får 
känna på en arbetsmetod som används på högskolor 
och arbetsplatser över hela världen. 

du fördjupa dina kunskaper inom det naturvetenskap- 
liga fältet. Grupparbeten, fältstudier och laborationer  
är några av de arbetsformer som kommer visa dig 
fysikens, kemins och biologins hemligheter och  
ämnenas inbördes förhållanden. Din gymnasieexamen 
kommer ge dig särskild behörighet.

NATURVETENSKAP 

Är läkarlinjen, Arkitekthögskolan eller de tekniska hög-
skolorna nästa anhalt på vägen ska du välja inriktning 
naturvetenskap. De högre kurserna i biologi, fysik, 
kemi och matematik ger dig högsta behörighet till alla 
svenska högskolor. Där kommer din erfarenhet från 
att arbeta med case ge dig ett försprång i högskole-
studierna.

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA 1250 
Engelska 5 100 
Engelska 6 100 
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1  100 
Matematik 1c  100 
Matematik 2c  100 
Matematik 3c  100 
Religionskunskap 1  50 
Samhällskunskap 1b  100 
Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3  100 
Gymnasiearbete NA 100

PROGRAMGEMENSAMMA 450 
Biologi 1 100 
Moderna språk 100 
Fysik 1 150 
Kemi 1 100

INDIVIDUELLA VAL* 200 
 
INRIKTNING: NATURVETENSKAP 400 
Biologi 2 100 
Fysik 2 100 
Kemi 2 100 
Matematik 4 100 
PROGRAMFÖRDJUPNING  200 
Politik och hållbar utveckling* 100 
Retorik* 100 

INRIKTNING NATUR & SAMHÄLLE 300 
Geografi 1 100 
Samhällskunskap 2 100 
Biologi 2 eller Kemi 2 100 
PROGRAMFÖRDJUPNING  300 
Politik och hållbar utveckling* 100 
Retorik* 100 
Skolans val 100 
 
TOTAL: 2500 
>> Med reservation för ändringar 
 
* För NIU ersätts följande kurser (400 p):  
Tävlings- och träningslära 1 – 100 p , 
Idrottspecialisering 1 – 100 p  
*Idrottspecialisering 2 – 100 p ,  
Idrottsspecialisering 3 – 100 p

Kroppen, naturen och universum
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Samhällsvetenskaps- 
programmet

Inriktningar

Fascineras du av människan, hennes drivkraft och kreativitet? 
I våra case undersöker vi sambanden mellan bland annat språk, 

kultur, politik och internationella relationer.

Dina  förmågor att reflektera, analysera och ge feed- 
back vässas och du kommer få utrymme att ta plats. 
Krafter som du har nytta av hela livet. Du får en gedi-
gen grund inom  disciplinerna  samhällsvetenskap och 
humaniora  samtidigt som våra  inriktningar ger dig  
 utrymme att fördjupa dig i delarna som lockar dig. På 
Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina 
kunskaper om det svenska och globala samhället. 

SAMHÄLLSVETENSKAP 
 
Vill du vara med och förbättra samhället, kanske som 
journalist, statsvetare eller rent av politiker ska du välja 
inriktning samhällsvetenskap. Du kommer fördjupa 
dig i samhällsbyggen runt om i världen och hur deras 
historiska kontext är en förutsättning för hur de  
fungerar idag. 

Programmets röda tråd är  kommunikation och 
kommunikationskanaler. Deras betydelse genom 
historien och för människans utveckling på både 
individ- och samhällsnivå. Din gymnasieexamen från 
Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig allmän hög-
skolebehörighet.

BETEENDEVETENSKAP 

Vill du förstå människor och vad som påverkar oss ska 
du välja inriktning beteendevetenskap. Du läser psyko-
logi och sociologi vilket lägger grunden för yr- 
ken som psykolog, skribent, lärare och polis. Genom 
våra case kommer du utveckla din förmåga att sam-
manställa information och jämföra teorier så att du 
kan fatta kloka beslut.

Förstå människan - förstå världen

 

Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA 1250 
Engelska 5 100 
Engelska 6 100 
Historia 1b 100 
Idrott och hälsa 1 100 
Matematik 1b 100 
Matemtik 2b 100 
Naturkunskap 1b 100 
Religionskunskap 1 50 
Samhällskunskap 1b 100 
Svenska 1 100 
Svenska 2 100 
Svenska 3 100 
Gymnasiearbete SA 100 
 
PROGRAMGEMENSAMMA 300 
Filosofi 1 50 
Moderna språk 200 
Psykologi 1 50 
 
INDIVIDUELLA VAL* 200 
 
INRIKTNING: SAMHÄLLSVETENSKAP 
450 
Geografi 1 100 
Historia 2a 100 
Religionskunskap 2 50 
Samhällskunskap 2 100 
Samhällskunskap 3 100 
PROGRAMFÖRDJUPNING  300 
Humanistisk/Samhällsvetenskaplig   
specialisering* 100 
Kommunikation 100 
Internationella relationer* 100 
 
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 
450 
Ledarskap och organisation 100 
Kommunikation 100 
Psykologi 2a* 50 
Samhällskunskap 2 100 
Sociologi 100 
PROGRAMFÖRDJUPNING  300 
Humanistisk/Samhällsvetenskaplig   
specialisering* 100 
Religion 2* 50 
Psykologi 2b* 50 
Historia 2 100

TOTAL: 2500 
>> Med reservation för ändringar 
 
* För NIU ersätts följande kurser (400 p):  
Tävlings- och träningslära 1 – 100 p , 
Idrottspecialisering 1 – 100 p  
*Idrottspecialisering 2 – 100 p ,  
Idrottsspecialisering 3 – 100 p
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NIU – Nationell Idrottsutbildning
På Sjölins Södermalm kan du kombinera elitsatsning på hockey, handboll eller fotboll med full-
ständig gymnasieexamen. Skolan är certifierad att bedriva Nationell Idrottsutbildning (NIU) 
där studier med ett anpassat schema gör att du kan träna tre förmiddagar i veckan under ledning 
av tränare med lång erfarenhet.

Vi samarbetar med Stockholms Handbollförbund, Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll, 
ett mångårigt samarbete som hjälpt många talanger framåt i karriären. Läs gärna mer om NIU 
på vår hemsida. 
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Många känner viss stress inför gymnasievalet. Ofta 
kopplas stressen till en oro över att välja fel. Rädslan 
för att välja fel kan ibland göra att man glömmer hur 
det känns när man väljer rätt. 

För att kunna göra ett val som känns rätt för dig finns 
det vissa knep du kan ta till. Fundera över vilka ämnen 
som du tyckt om i grundskolan. Eller som du kanske 
tyckt mindre om. Vad tycker du om att göra på friti-
den? 

Prata gärna med vänner och familj och fråga dem  
vad de tycker att du är bra på. Kanske har du redan  
en tanke om vad du skulle vilja arbeta med eller stu- 
dera efter gymnasiet. Använd denna kunskap till att 
fundera över vilket eller vilka program som du tycker 
verkar spännande. Tag hjälp av din studie- och yrkes-
vägledare på din grundskola om du har frågor eller  
om du kör fast. 

När du har identifierat de program som känns aktuella 
kan du fundera över vilken miljö du trivs i. Vissa trivs 
i mindre sammanhang och andra i större. Vissa kan 
pendla långa sträckor för att gå i en skola och andra 
vill gärna ha skolan nära hemmet. Några vill ha få 
lärare att förhålla sig till och andra vill ha fler. Besök 
gärna de skolor du är intresserad av på öppna hus. 
Ställ frågor om studiemiljö, elevhälsa, stöd och vilka 
utbildningar och yrken du kan söka efter  avslutad 
 utbildning. Finns det individuella val som kan ge dig 
fler möjligheter om du vill söka till högre  studier efter 
gymnasiet?

Sist men inte minst – ta gärna kontakt med skolan  
om att få komma på en Prova-på-dag. Miljön på dag- 
tid är ofta mer levande och personlig än den du  
möter under ett öppet hus.

Lycka till i ditt gymnasieval!

Funderar du på 
gymnasievalet?

Gymnasievalet väcker ofta många funderingar. Det är inte bara val av en
utbildning utan också en ny skola, en ny miljö, nya klasskamrater och nya

lärare. Därför är det viktigt att tänka på att det skall kännas rätt för just dig.  
Det är din gymnasietid.



Sanna Frygner Juel Berhane
Ekonomiprogrammet på Sjölins Nacka

Elevreportage Elevreportage

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE SJÖLINS 
SÖDERMALM?  
– Främst på grund av casemetodiken! Är man intres-
serad av att få ett större perspektiv kring aktuella 
samhällsproblem, vilket man får genom att läsa case, 
är Sjölins Södermalm rätt val. Sedan har vi en väldigt 
bra sammanhållning på skolan och både elever och 
lärare är väldigt engagerade, vilket jag tycker är viktigt.

BERÄTTA OM DITT PROGRAM! 
– Jag läser Naturvetenskapsprogrammet och valde 
det då jag alltid tyckt om de naturvetenskapliga  
ämnena, framförallt matematik som vi arbetar  
mycket med. Att gå natur ger mig en bred utbildning 
och många möjligheter till vidare studier i framtiden. 

VARFÖR HAR DU VALT SJÖLINS NACKA?  
– För mig är det viktigt att gå på en skola med bra 
lärare och sköna elever, vilket jag upplever att det är 
på Sjölins Nacka. Det är även en mindre skola, vilket 
gör att eleverna kommer varandra närmre och man 
känner sig sedd av lärarna. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT PROGRAM?  
– Jag läser Ekonomiprogrammet med inriktning 
juridik. Jag har alltid tyckt om matematik och företa-
gande, trots att det är svårare på gymnasiet så är det 
fortfarande lika kul!

HUR SKULLE DU BESKRIVA CASEMETODIKEN?  
– Vi arbetar med ett verklighetsbaserat case under 
några veckors tid, det går ut på att vi slår ihop minst 
två ämnen som vi arbetar med kring ett aktuellt  
samhällsproblem. Under lektionerna arbetar vi med  
mindre lektionsuppgifter, därefter avslutas varje case 
med en examination i grupp eller individuellt genom 
ett prov, seminarium eller presentation. 

– Det bästa med case är att vi arbetar över ämnes-
gränserna, det gör att man får ett större och bredare 
perspektiv kring det aktuella caset. 

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG I SKOLAN?  
– För mig är det viktigt med engagerade lärare som  
är kunniga inom sina ämnen. Våra lärare är otroligt  
engagerade och de bryr sig om oss väldigt mycket! Det 
är även viktigt för mig att skolan är en trygg plats där 
det finns studiero och möjlighet att plugga med sina 
vänner, men även en plats där man trivs och har kul! 

BERÄTTA OM DINA FRAMTIDSPLANER! 
– Jag har planer på att ta ett sabbatsår och jobba 
och förhoppningsvis kunna resa! Därefter vill jag börja 
plugga, det lutar mot ett naturvetenskapligt program på 
Lunds universitet.

 VAD VILL DU TIPSA OM INFÖR GYMNASIEVALET? 
– Tänk på vad du vill göra och inte på vad dina 
kompisar vill! Välj något du tycker är kul och 
intressant det kommer göra din tid på gymnasiet 
mycket lättare och roligare!

– Det bästa med programmet är att man blir väl för- 
beredd inför vidare studier. Jag gillar kurserna före-
tagsekonomi och juridik, där lär jag mig mycket nytt! 

BERÄTTA LITE OM CASE OCH HUR DET  
FUNGERAR!  
– På Sjölins arbetar vi med case vilket är en metodik 
som går ut på att man under 6 veckors tid arbetar med 
flera ämnen kring en verklighetsbaserad händelse. 

Jag tycker att det är kul att jobba med case, man lär 
sig väldigt mycket samt att det blir färre ämnen att hålla 
koll på, då vi inte läser alla ämnen samtidigt. 

BERÄTTA OM LÄRARNA PÅ SKOLAN!  
– Lärarna på skolan är väldigt bra och kunniga, för mig 
är det viktigt att lärarna gör sitt yttersta och tar  
till sig det eleverna tänker och tycker, vilket de verkligen 
gör på Sjölins. 

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG I SKOLAN? 
– Det viktigaste för mig är att man trivs och har kul! 
Givetvis ska skolan vara en plats där man lär sig  
saker, men att gå till skolan ska vara något man vill 
göra varje dag och därför är det viktigt att man trivs. 

VAD ÄR DINA TIPS TILL EN ELEV SOM SKA 
VÄLJA GYMNASIUM? 
– Besök skolan under öppet hus, det hjälper dig 
verkligen att få en inblick i hur skolan är och ser ut! 

Naturvetenskapsprogrammet på Sjölins Södermalm
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Möt våra lärare

Lärarreportage

VARFÖR CASE? 
Casemetodiken ger elever möjlighet 
att vrida och vända på komplexa 
problem förankrade i verkligheten.
Detta görs ämnesövergripande, 
eftersom att världen utanför skolan 
sällan är uppdelad i olika ämnen. 
Min upplevelse är att detta skänker 
undervisningen ytterligare en dim- 
ension av meningsfullhet och erbju- 
der fler perspektiv till de frågeställ-
ningar som behandlas.

VARFÖR SJÖLINS? 
Undervisningen är naturligt kopplad 
till samhället där kombinationen 
av teori och praktik uppmuntrar till 
samarbete och kritiskt tänkande, 
vilket ger goda förutsättningar för 
att ta sig an livet som väntar efter 
studenten. Detta innebär att under- 
visande lärare tenderar att vara ly- 
hörda och flexibla genom att inklu-
dera oförutsägbara händelser i sin 
undervisning.

VARFÖR BLEV DU LÄRARE?  
– Jag har alltid velat bli lärare så 
länge jag kan minnas. Älskar att vara 
bland människor och har alltid velat 
ha ett arbete som är viktigt på riktigt. 

HUR ÄR DET ATT JOBBA PÅ  
SJÖLINS?  
– Bäst! Fantastiskt! Jag är glad varje 
dag jag går till jobbet. Det är stimu-
lerande, roligt, seriöst och utveck-
lande. Det är socialt då vi kollegor 
arbetar tillsammans i case och inte 
bara sida vid sida.

VARFÖR TYCKER DU ATT MAN 
SOM ELEV SKA VÄLJA SJÖLINS?  
– För att vi erbjuder eleverna en  
väldigt bra grund att stå på inför 
vidare studier men också en gemen- 
skap där du blir sedd för den du är. 
För att det helt enkelt är mer än bara 
en utbildning!

VARFÖR BLEV DU LÄRARE? 
– För möjligheten att arbeta med  
ungdomar och följa dem i deras  
personliga resa och kunskapsut- 
veckling. Att få så små frön i deras  
liv som de har användning av både  
personligen och framåt i sina studier.

 VARFÖR CASEMETODIK? 
– Det finns bara fördelar med att  
använda synergier mellan olika  
kurser för att få både mer djup och 
bredd på olika frågeställningar. Det  
är också utvecklande och stimule- 
rande som pedagog att dagligen få 
arbeta nära tillsammans med andra 
kollegor.

VAD FÅR MAN NÄR MAN  
VÄLJER SJÖLINS? 
– En skola med väldigt engagerade  
och kunniga lärare, där man får  
möjlighet att utvecklas utifrån sina  
förutsättningar. Förutom högskole- 
förberedande studier på alla program,  
gör vi också mycket andra aktiviteter 
tillsammans på skolan och i kurserna.

Albin Carlstedt
HISTORIA & RELIGION

Lilia Manzoor
SVENSKA & RELIGION

Jenny Nord
SAMHÄLLSKUNSKAP & HISTORIA

Albin Viktorsson

Elevreportage

VARFÖR VALDE DU SJÖLINS VASASTAN? 
– Jag valde Sjölins för att skolan ligger centralt, den 
har ett gott rykte och man känner sig trygg här. Jag 
tycker att det är viktigt att man inte känner sig otrygg, 
det får inte existera på någon nivå! 

VILKET PROGRAM LÄSER DU OCH VAD ÄR DET 
BÄSTA MED DET? 
– Jag läser Samhällsvetenskapsprogrammet med  
inriktning samhällsvetenskap. Tidigare läste jag tek-

nik men jag bytte för att jag tycker att samhälls- 
vetenskap är mer intressant. 

– Programmet ger en bred kunskap inom en mängd 
områden, man får möjlighet att lära sig mer om sin 
egen och andras omvärld. Man blir också förberedd 
för framtida studier på högskola eller universitet,  
vilket är det jag planerar att göra efter gymnasiet. 

BERÄTTA LITE OM CASE OCH VAD DU TYCKER 
OM DET! 
– Casemetodiken är ett sätt att kombinera olika 
ämnen vilket gör att man också kan ha en gemensam 
examination i slutet av caseperioden. Jag tycker att 
case är bra, examinationerna blir mer konkreta och 
därför enklare att plugga till. 

VARFÖR SKA MAN VÄLJA SJÖLINS?  
– Det är en central skola som har en bra arbetsmiljö 
och hög trygghetskänsla. Vi har också bra lärare på 
skolan. De ger oss tydliga uppgifter och hjälper gärna till 
om man ber om extra hjälp!

VAD ÄR DINA BÄSTA TIPS INFÖR GYMNASIEVA-
LET? 
– Jag tycker att man ska välja det man själv är intress- 
erad av. Man ska inte tvinga sig igenom 3 år av något 
man inte tycker är roligt. Och kom ihåg att det går att 
byta program eller skola om det inte känns rätt!

Samhällsvetenskapsprogrammet på Sjölins Vasastan
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Sjölins elevkårer
Att gå på gymnasiet är så mycket mer än det du lär dig i klassrummet.  
Det innebär också nya kompisar och roliga aktiviteter utanför skolan  
vilket skapar en gemenskap. Just det här finns våra elevkårer till för.

Elevkårerna på våra skolor har till syfte att engagera 
och skapa aktiviteter för eleverna, både i och utanför 
skolan, för att skapa gemenskap och bidra till en rolig 
och minnesvärd gymnasietid. De organiserar tävlingar, 
fester, klädbytardagar, mösspåtagning inför studenten, 
insparksaktiviteter och andra arrangemang. Här får 
våra elever träffas och umgås utanför klassrummet 
och får chansen att träffa nya kompisar och dela 
minnen för livet. Vi samarbetar även med andra skolor 

och aktörer för att anordna bland annat skidresor. 

Elevkårerna drivs av eleverna för eleverna. Alla på 
skolan kan bli medlemmar och varje år väljs en ny 
styrelse.

Vill du veta mer om vad elevkåren gör på just den  
skolan du är intresserad av? Hör av dig till oss så 
berättar vi mer!

”
”

Genom elevkåren får våra elever träffas och  
umgås utanför klassrummet och får chansen att 
träffa nya kompisar och dela minnen för livet.
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Det här är Sjölins!

VASASTAN SÖDERMALM NACKA

Experimentgatan 7, Sickla
08-555 862 00

Karlbergsvägen 77
08-462 27 62 

www.sjolinsgymnasium.se

Sandbacksgatan 10
08-452 82 50

Vill du uppleva Sjölins på riktigt? Kom på öppet hus och prova-på-dag, då får du träffa elever, 
lärare och lära dig mer om casemetodiken. Scanna QR-koden och anmäl dig redan idag!

Prova-på-dagar

Vårt mål är att varje elev hos oss ska nå bortom sina studiemål, växa som  individ och  trivas med 
sig själv. Vi kombinerar beprövade framgångsfaktorer, som närvarande och engagerade lärare 
samt tydliga strukturer, med casemetodiken – en metodik med rötter i Harvard.

Hos oss får du en bred kunskapsbas och studieverktyg som kommer hjälpa dig när du studerar 
vidare. I våra case kommer du lära dig att ta ansvar för dina studier, samarbeta och viktigast av 
allt, du lär dig att tänka kritiskt och ställa de svåra frågorna. 

Välkommen!

Öppet hus

Sjölins är en del av AcadeMedia. Läs mer om vår hantering av personuppgifter, samt avregistrera dig från framtida utskick på trygg.academedia.se


