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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

 

Ett sånt märkligt och samtidigt fantastiskt läsår! Det är nog det minsta sammanfattning man 

kan göra om läsåret 2019 - 2020, på Sjölins gymnasium i Göteborg. Och i vilken ände ska jag 

börja för att beskriva lite mer utförligt det läsår som nyss passerat? Från början är nog allra 

bäst.  

 

När augusti 2019 stod för dörren, och skolan öppnade på nytt efter ett långt och skönt 

sommarlov, var målet att skolans personal tillsammans med skolans elever skulle göra det 

bästa läsåret hittills i Sjölins göteborgska historia. Vi skulle ha fler elever i bänkarna, bättre 

skolresultat, fler elever med examen på studentdagen, nöjdare elever och nöjdare 

medarbetare, än tidigare. Rektorn skulle dessutom vara gladare i juni 2020 än i augusti 2019. 

 

När juni sen kom, våra studenter sprang ut och eleverna i årskurs 1 och 2 sjöng, den 

blomstertid nu kommer, hade skolan infriat samtliga mål: Vi var fler elever än tidigare läsår. 

Fler elever än någonsin tidigare gick ut med en gymnasieexamen, 99 %. Alla, både personal 

och elever var mer nöjd med skolans verksamhet än någonsin tidigare. Och rektorn var 

betydligt gladare i juni 2020 än han var i augusti 2019. Och vem hade inte varit det? 

 

Framgångarna gör att man nästan glömmer av den Coronapandemi som drabbade världen i 

början av 2020 och som fortfarande sätter agendan i stor utsträckning för hela samhället. Inte 

minst för skolan. Men, även den situationen har skolan hanterat på ett föredömligt sätt. Den 

18 mars gick Sjölins gymnasium i Göteborg från en dag till en annan över från undervisning på 

skolan till fjärrundervisning. Det var märkligt att befinna sig i skolans lokaler de närmaste 

dagarna och titta in i ett klassrum, där en till synes helt ensam lärare med dator, genomförde 

en lektion på distans för en hel klass. Det gick bra det också, och även om både lärare och 

elever i slutet av läsåret längtade efter att få vara tillsammans på skolan, höll de tappert i hela 

vägen fram till skolavslutningen i början på juni. 

 

Att läsåret 2019 - 2020, trots cronapandemin, blev så pass framgångsrikt för Sjölins 

gymnasium i Göteborg, bygger på att vi, de senaste 3 läsåren, arbetat gemensamt och 

långsiktigt för att öka måluppfyllelsen för våra elever. Det handlar om att inte ge upp utan 

strävsamt fortsätta ett utvecklingsarbete, även när det inte riktigt ser ut att följa inslagen väg 

fullt ut. Det handlar om att det finns en tydlig kommunikation från rektor, genom hela 

organisationen och ända fram till skolans vårdnadshavare, om förväntan, ansvar och krav. Det 

handlar om att förstå det magiska ordet tillsammans, och att det är just tillsammans som vi 

kan skapa förändringar som leder till framgång.  

 

 



Tillsammans gjorde vi  det framgångsrika läsåret 2019 - 2020 och övervann det som tidigare 

hindrat oss och stärkta med den erfarenheten, kommer vi, elever och personal, med stort 

engagemang fortsätta jobba för att göra Sjölins gymnasieskola än lite bättre kommande läsår. 

  



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 

 

Tabell 1: Andel elever med examen avgångselever 2020 

 
Våren 2020 avslutade 99 % av skolans tredjeårselever sina studier med en gymnasieexamen. 
Det är en fortsättning på den positiva trend som inleddes 2017, då 93 % av skolans 
avgångselever avslutade studierna med en gymnasieexamen, att jämföra med året 
dessförinnan, 2016 då endast 87 % fick med sig en examen. Som framgår av tabellen ovan 
dippade resultaten något 2019, men sett över längre tid är trenden tydlig: andelen med 
gymnasieexamen på skolan som helhet och på samtliga program ökar. 
 

Tabell 2: Andel elever med examen utifrån kön 

 
Trenden återkommer även om vi ser till resultaten utifrån kön. Både andelen flickor som 
pojkar med gymnasieexamen ökar över tid. Andelen flickor med examen är sett över tid något 
högre än för pojkarna, även om det är marginella skillnader. 
 

Tabell 3: Genomsnittligt betygspoäng avgångselever 2020 

 



I likhet med skolans resultat för andelen elever med examen, ökar även den genomsnittliga 

betygspoängen över tid. Läsåret 2019–2020, var den genomsnittliga betygspoängen 14,5, 

vilket ligger i paritet med riskgenomsnittet, 14,4. Sett till skolans olika program är den som 

högst på Naturvetenskapsprogrammet, 14,9, tätt följt av Samhällsvetenskapsprogrammet, 

14,5 och sist ut Ekonomiprogrammet, 14,4. Jämför vi flickor och pojkar, är genomsnittet bland 

flickor, 15,0, något högre än bland pojkar, 14,2, men även här är skillnaderna marginella.  

 

SAMTLIGA BETYG 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020 

 

Tabell 4: Betygsfördelning per program läsåret 2019–2020 

 
Som framgår av tabellen ovan, följer fördelningen av betygen normalfördelningskurvan. 

Skolan har gjort en rörelse mot en större andel av de högre betygen B och A. Från läsåret 

2017–2018, då andelen betyg B och A utgjorde 25%, till i år, då samma andel motsvarar 28 %. 

Samtidigt har skolans andel av satta betyg F till D minskat från 47 % våren 2017 till 42 % våren 

2019. En försiktigt positiv trend.  
 

Tabell 5: Betygsfördelning - samtliga betyg per kön 

 
 

Läsåret 2019–2020 når fler flickor, 31 %, de högre betygen B och A, medan endast 25 % av 

pojkarna når samma betyg. Sett till de lägre betygen är förhållandet det omvända, 41 % av 

pojkarna når betygen E och D medan 31 % av flickorna når dessa betyg. Ungefär lika många 

flickor som pojkar får betyget C, flickor 32 % respektive pojkar 29 %. Även betyget F är jämnt 

fördela mellan pojkar och flickor, där 5 % i båda kategorierna når betyget F. Årets siffror skiljer 

sig i mycket lite utsträckning från föregående år. 
 

 

 

 

 



 

Tabell 6: Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar 

 
 

Vad gäller andelen godkända betyg i En/Ma/Sv och GYAR: ämnen som är behörighetsgivande 

kurser för en godkänd gymnasieexamen, är trenden positiv. Allt färre F sätts sett över tid. 

Likaså visar diagrammet att de kurser som på nationell nivå har ett lägre resultat i jämförelse 

med andra kurser, kurserna Ma2b och Ma3b, visserligen har ett lägre resultat även på Sjölins i 

Göteborg men att förändringen från föregående år är slående. Båda kurserna har halverat 

andelen satta F, från 38 % F i Ma2b till 16 % och från 42 % satta F i Ma3b till endast 17 %. En 

mycket positiv trend som vi är beslutna om ska hålla i sig.  

 

NATIONELLA PROVBETYG 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

Vårterminen 2020 ställdes alla nationella prov in med hänvisning till COVID-19 och att 

undervisningen genomfördes på distans. Därför finns inga aktuella resultat finns att tillgå. 

  



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 

 

Tabell 7: Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 
Som framgår av diagrammet ovan ökar rekommendationsgraden, trivseln och nöjdheten med 

skolan som helhet, över de senaste tre åren. Trenden har varit försiktigt positiv sedan 2016, 

då andelen 1–3, minskat successivt. Därför är det nu mycket glädjande att det istället är 

andelen 7–10 som utgör den stora ökningen i jämförelse med föregående år 2018. 

 

Tabell 8: Nöjdhet, rekommendation och trivsel fördelat på kön 

 
Samstämmigheten mellan pojkar och flickor kring rekommendation, trivsel och upplevd 

kvalitet är stor. Det finns dock skillnader och de är värda att ha i åtanke i skolans fortsatta 

arbete kring värdegrund och jämlikhet. 

 

Distansundervisningen 

Tabell 9 



 
 
Tabell 10:  

 
Tabellerna ovan visar på hur eleverna på Sjölins gymnasium i Göteborg upplevde 

fjärrundervisningen som skolan genomförde under våren 2020. Resultaten visar på att 

eleverna, oavsett program, är nöjda med både undervisningens kvalitet som trygghet och 

studiero. 

  



UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

Övergripande organisation läsåret 2019 – 2020 

Under läsåret 2019 - 2020 har skolledningen, rektor och biträdande rektor, tillsammans med 

skolans 25 lärare, arbetat med att undervisa våra 460 elever på skolan tre program: 

Ekonomiprogrammet, 9 klasser, Natur- och Samhällsprogrammet, 3 klasser vardera. Till sin 

hjälp har både elever och lärare haft skolans EHT, bestående av specialpedagog, skolkurator, 

skolsköterska och SYV. Även skolpsykolog och skolläkare ingår i EHT men endast vid behov 

och på timmar.  

 Skolan har under läsåret haft 4 förstelärare med direkt ansvar för att tillsammans med 

skolledningen leda skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Tre av skolans förstelärare har 

också haft rollen som arbetslagsledare och lett årskursvisa arbetslag. 

 Varje lärare har också, utifrån ämneskompetens, ingått i ett eller flera ämneslag. 

Ämneslagen har bland annat legat till grund för skolans kollegiala utvecklingsarbete, men 

också diskuterat ämnesspecifika frågor så som examinationer, bedömningsfrågor och 

läromedel.  

 Varje lärare har också haft uppdrag som mentor för delar av eller en hel klass, med 

övergripande ansvar för elevernas hela skolvardag, både pedagogiskt som socialt. 

 För att ge skolans lärare bästa förutsättningar både för undervisningens samtliga delar, 

som för skolans gemensamma utvecklingsarbete, har skolledningen avsatt gemensam tid för 

detta under läsårets för- och efterarbetsdagar, studiedagar (6 st.), och under den veckovisa 

planerings- och konferenstiden, utlagd varje torsdag under läsåret,  gemensam 

undervisningsplanering och  konferenstid på ett veckovis rullande schema, där arbets- och 

ämneslag sammanträtt men även det kollegiala utvecklingsarbetet har fått tid avsatt. 

 

Skolans utvecklingsarbete läsåret 2019 - 2020 

Betyg och bedömning 

Skolan har de senaste läsåren haft fokus på ledarskapet i klassrummet på olika sätt. Det här 

året ansåg vi att en gemensam fortbildning kring betyg och bedömning var den insats som 

skulle göras. Det skulle bli en fortbildning som till viss del satte fokus på den egna mer 

teoretiska yrkesutvecklingen, till skillnad mot tidigare år, då fokus legat på 

klassrumspraktiken. Syftet med detta var tudelat. Dels en fortbildning som gav lärarna en 

gemensam teoretisk grund kring bedömning och betygsättning. Dels ett läsår då den praktik 

som tidigare diskuterats, arbetats fram och prövats, skulle få tid att sätta sig i det dagliga 

klassrumsarbetet. 

 Samtliga lärare genomgick AcadeMedias webbutbildning i samarbete med Karlstads 

universitet. Detta arbete leddes av skolans förstelärare och följdes av kollegiala diskussioner i 

ämneslag. 

 

Proaktiv elevuppföljning 



Under läsåret 2018 – 2019 genomförde skolan mer strukturerat än tidigare, proaktiva 

elevuppföljningar, i dagligt tal kallad EWS. Då det visade sig ha god effekt, bestämde skolan 

att arbeta än mer strukturerat med proaktiva elevuppföljningar, där inte bara lärare nyttjade 

EWS:en, utan att den också blev ett verktyg för EHT, att tillsamman med lärarkollegiet 

analysera resultaten och följa upp med stöd och åtgärder för enskilda elever och 

undervisningsgrupper. 

 Under uppstartsdagarna i augusti, bestämdes att EWS:en skulle genomföras vid 5 tillfällen 

under läsåret. En uppföljning efter varje caseperiod, så när som efter den sista perioden, 

caseperiod 6, då betyg sätts. 

 
Caseutveckling 

Sjölins gymnasium har sin grund i casemetodiken. Från början en pedagogisk didaktisk modell 

utvecklad på Harvad Business School, men anpassad till svenska gymnasiestudier. Det är ett 

tematiskt och ämnesövergripande arbete. Sjölins gymnasium har de senaste läsår arbetat 

övergripande med att återta casemetodiken. Ett arbete som tagit sikte på att varje skola inom 

Sjölins faktiskt arbetar med casemetodiken och att samtliga skolor arbetar mer lika med 

metoden. 

Detta arbete leds av en gemensam caseutvecklingsgrupp med medlemmar från samtliga 

skolor och arbetar på uppdrag av huvudman. Sjölins gymnasium i Göteborg har två 

förstelärare med i gruppen (Frida Pernesten och Joakim Appelgren).  

 I år har gruppen fått i uppdrag att ta fram en gemensam casehandbok, utveckla nya 

enskilda case på samtliga program och ta fram tydliga fallbeskrivningar. 

 

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

Sjölins gymnasium i Göteborg har läsåret 2019 – 2020 fått de bästa resultaten sedan starten 

2001, vad gäller examensgrad. Hela 99 % av skolans avgångselever erhöll en 

gymnasieexamen, vilket är mycket glädjande. Det finns flera förklaringar till detta. Skolan har 

under de senaste 3 läsåret arbetat med kontinuitet för vår verksamhet. Framför allt har 

skolans tjänsteplanering och schemaläggning tagit sikte på att elever och grupper med elever 

följs av en och samma ämneslärare. 

 Vidare har skolans arbete med den proaktiva elevuppföljning gett resultat för de elever 

som har haft behov av anpassningar och stöd, främst för att skolans pedagoger och EHT 

kunnat fånga upp eleverna tidigt. Detta blev extra tydligt kring gymnasiearbetet, där vi 

lyckades fånga upp eleverna i god tid för examensdagen.  

 Vi ser också att utvecklingsinsatsen de senaste läsåren kring ledarskap i klassrummet nu 

bär frukt. Tydlighet, struktur och återkoppling i undervisningen har lett fram till att skolans 

alla elever, oavsett förutsättningar, nått längre i sina kunskaper än tidigare. 

 På Sjölins gymnasium tror vi mycket på casemetodikens möjligheter att motivera eleverna 

till goda och höga resultat. Under läsåret har casegruppens arbete ytterligare stärkt skolans 

pedagoger i samma uppfattning. Det har lett till en ökad samverkan lärare emellan som i sin 

tur lett fram till en bättre och mer samstämmig undervisning utifrån case. 



 Som en sista framgångsfaktor bör nämnas skolans kollegiala arbete kring betyg och 

bedömning som förstelärarna lett under året. Skolans lärare är numer än tryggare i den 

formativa återkopplingen i klassrummet som i själva betygsättningen. Vi ser att 

sambedömningen lärare emellan har ökat. 

 

Utvärdering av fjärrundervisningen 

Övergången till fjärrundervisningen den 18 mars 2020, gick förvånansvärt bra för Sjölins 

gymnasium i Göteborg. Vi valde att följa vårt schema och casen fortlöpte som vanligt. Vi har 

sedan tidigare god vana att jobba i digitala lärmiljöer, vilket underlättade för både pedagoger 

och elever. Vi har också turen att arbeta i Google Classroom och Google Drive, vilket 

förenklade övergången avsevärt då dessa digitala verktyg är anpassade för att arbeta på 

distans. 

 Till att börja med och fram till slutet på maj var närvaron god men därefter minskade 

närvaron något. Socialt fungerade fjärrundervisningen sämre, då många elever och lärare 

saknade det fysiska mötet, vilket i sin tur minskade motivationen något.  

 För vissa grupper av eleverna var fjärrundervisningen sämre, framför allt för de elever som 

har stort behov av struktur och lärares närvaro i klassrummet. Å andra sidan fanns det 

grupper av elever, där närvaro i skolans lokaler varit ett hinder, som nu lyckades bättre än 

tidigare med sina studier. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi ser, trots att matematikresultaten stärkts de senaste åren, att ämnet behöver fortsatt 

fokus. Vi behöver fortsatt stärka våra matematiklärare i deras undervisning, för att på så sätt 

ta fram metoder som stimulerar och motiverar eleverna i matematikstudierna.  

 På samma sätt ser vi att utvecklingsinsatser behövs kring moderna språk och 

gymnasiearbetet. Även det övergripande caseutvecklingsarbetet kommer fortsätta nästa 

läsår.  

 Detta arbete kommer skolans förstelärare att driva nästa läsår inom ramen för det 

kollegiala lärandet.  

 

ELEVHÄLSOARBETET 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa 

miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och som stödjer elevernas 

utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för lärande och utveckling. 

 Elevhälsoteamet på Sjölins gymnasium i Göteborg leds av rektor och samarbetar med 

skolans lärare och övrig personal enligt framtagna rutiner. Elevhälsoteamet träffas 

gemensamt en gång per vecka under ledning av rektor för att gå igenom aktuella elevärenden 

samt planera och utvärdera det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolan. 



 I teamet ingår läsåret 19/20 en skolsköterska på 80 %, en specialpedagog på 50 %, en 

kurator på 50 % och en studie- och yrkesvägledare på 40 %. Skolpsykolog och skolläkare 

deltog i elevhälsoteamet efter behov och på timmar. Även skolans biträdande rektorer ingår i 

teamet och deltog vid elevhälsoteamets möten. 

 Under läsårets första del hade skolan inte ett fulltaligt elevhälsoteam, utan saknade både 

skolsköterska och kurator. Rekryteringen som påbörjades i augusti kunde på grund av olika 

anledningar inte avslutas förrän i december. Men sedan den 13/1, 2020, har teamet varit 

fulltaligt. Däremot har det så klart under vårterminen, varit ett nytt team, med allt vad det 

innebär av att hitta rätt roller inom gruppen, vilket i sin tur påverkat teamets effektivitet och 

önskat resultat.  

 Årets fokusområde har varit att bättre anpassa stöd till elever som riskerar att inte nå 

målen för sina kurser och i slutändan sin gymnasieexamen. Arbetet innebar att elevhälsans 

olika kompetenser arbetade åtgärdande tillsammans med skolans pedagoger, för att 

identifiera vilka elever som faktiskt låg i riskzonen att misslyckas med sina studier, utreda 

orsaker till de vikande resultaten samt sätta in adekvata åtgärder.  

 Det är främst den gemensamma processen att fånga upp elever i behov av anpassningar 

och särskilt stöd som varit fokusområdets föremål. Till grund för arbetet att identifiera dessa 

elever, använde sig elevhälsan av resultaten från genomförda EWS:er och har en gång per 

caseperiod, analyserat resultaten gemensamt. Därefter har elev, mentor och undervisande 

lärare bjudits in till samtal för att tillsammans bestämma insatser för att eleven i fråga ska få 

en förbättrad studiesituation och förutsättningar att klara sina studier. Åtgärderna har sedan 

sammanställts och dokumenterats av skolans specialpedagog i ett gemensamt dokument, för 

att undervisande lärare lätt ska kunna se vilka insatser som förväntas men också för att 

insatserna ska kunna utvärderas.  

 Under tidig vårtermin startade EHT också upp ett öppet mötesforum, en gång i veckan, för 

mentorer och undervisande lärare, för att på så sätt fånga upp både lärares och elevers behov 

som inte nödvändigtvis EWS:en singlat ut. 

 I mitten av mars ställdes dock elevhälsans arbete på ända, då coronapandemin gjorde så 

att all undervisning på gymnasiets övergick till fjärrundervisning. Elevhälsans olika funktioner 

och deras respektive uppdrag, som ofta bygger på att eleven är närvarande och på plats, fick 

då svårt att vara fullt fungerande. Det i sin tur gjorde bestämda insatser för enskilda elever 

och grupper inte fick full effekt. I slutet av vårterminen då bestämmelser från riksdag och 

regering lättade något på vissa restriktioner, kunde enskilda elever och mindre grupper av 

elever åter vara på plats i skolan, vilket i sin tur gjorde så att beslutat stöd och beslutade 

insatser kunde genomföras.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

Eftersom elevhälsan under höstterminen inte var fulltaligt kunde skolan inte genomföra 

tänkta insatser för det hälsofrämjande och förbyggande arbetet fullt ut. Till exempel har de 

planerade hälsosamtal för skolans elever som ofta genomförs på hösten inte kunnat göras 

fullt ut, dels på grund av försenad rekrytering av skolsköterska, dels på grund av 



coronapandemin. Det har fallit på mentorer och undervisande lärare att mer övergripande 

och tillsammans med eleverna diskutera de friskfaktorer vi vet har effekt på studiesituationen. 

Det gjordes främst inom ramen för undervisningen och företrädesvis i skolans olika case.  

 

Närvaro 

Skolan har sedan föregående läsår, fokus på det närvarofrämjande arbetet och har sedan 

tidigare läsår utvecklat modellen ytterligare. Modellen bygger på att skolan var fjärde vecka 

sammanställer alla klasser och enskilda elevers närvaro. Sammanställningen ligger sedan till 

grund för mentors samtal med sin klass och enskilda kring närvaro och frånvaro. Om enskilda 

elever har allt för stor frånvaro kontaktas hemmet och utredning kring frånvarons orsaker 

görs tillsammans med elevhälsan. Ansvarig för sammanställningarna och för utredningarna 

kring frånvaron har skolans SYV varit. Fram till mitten av mars då coronapandemin förändrade 

skolans förutsättningar, märkes en ökad närvaro i elevgruppen i stort i jämförelse med 

föregående år.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Läsåret 2019-2020, har skolans resultat, i jämförelse med föregående läsår, vad gäller 

examensgrad och genomsnittligt betygspoäng ökat. Likaså har trivsel och nöjdhet med skolan 

som helhet tagit ett rejält kliv framåt. Elevhälsans insatser under året självklart bidragit till 

framgångarna. Störst betydelse har EHT arbete tillsammans med skolans lärare kring EWS:n 

och påföljande insatser och åtgärder kring anpassningar och stöd haft. Men också det arbete 

som lagts ned på att stärka och främja närvaro har haft betydelse. Faktorer som skolan 

behöver värna om framöver. 

 Nästa läsår, när EHT redan från läsårsstart har samtliga funktioner på plats, skulle 

elevhälsan behöva fokusera på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i större 

utsträckning. 

 

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN 

 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 

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

kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor 

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

utifrån resultatet i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som 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 undervisningen och inte minst genom skolans val av casemetodiken som pedagogiskt 

verktyg främjas demokratiuppdrag: ”att utbildningen utformas i överensstämmelse med 



grundläggande demokratiska värderingar”. Det blir tydligt då samtliga teman som skolans 

case bygger på till sin natur främjar undervisning om de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Det är också varje lärares skyldighet att i sin 

undervisning också öppna upp för diskussioner kring dessa ämnen och teman. 

 Under läsåret har Sjölins utökade ledningsgrupp (SULG) startat ett arbete med att ta fram 

ett gemensamt värdegrundsdokument, som ska gälla för alla inom Sjölins gymnasium. Arbetet 

har pågått under hela läsåret både i gruppen och ute på skolorna.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

Tabell 11: Trygghet och studiero 

 
 

Under året har vi genomfört två enkäter kring våra elevers uppfattning om trygghet och 

studiero. I den senaste Elevenkäten, ser vi att eleverna på Sjölins gymnasium i Göteborg 

skattar tryggheten mycket högt. Vi ser också att elevernas upplevelse av studieron har ökat.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

Vi kommer fortsätta det gemensamma arbetet kring det gemensamma värdegrundsarbetet, 

kallat Sjölins mjuka värden. Vidare kommer vi fortsätta stärka insatser kring studieron. 

  



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
För att hålla i det goda arbetet med måluppfyllelsen har vi identifierat följande 

utvecklingsområden:  

• Moderna språk 

• Gymnasiearbetet 

• Matematik 

• Caseutveckling 

• Arbetsro 

Dessa områden kommer att ledas av skolans förstelärare inom ramen för det kollegiala 

lärandet.  

  



GRUNDFAKTA - SJÖLINS GYMNASIUM AB 

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 GYMNASIUM I GÖTEBORG 

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 

Organisation 

Skolledningen består av en rektor och en biträdande rektor, som vardera arbetar heltid. 

Biträdande rektor har viss undervisning i sitt uppdrag. Detta är en förändring sedan 

föregående år, 2018 - 2019, då antalet biträdande rektorer var två, men där 

undervisningsuppdraget var större.  

 Skolledningen har en mindre ledningsgrupp till sin hjälp att leda verksamheten, Gruppen 

består av skolans fyra förstelärare varav tre också är arbetslagsledare. Gruppen träffas varje 

måndag för att tillsammans diskutera både praktiska verksamhetsfrågor som utveckling av 

verksamheten i stort. 

 Skolan har delat upp personalen i tre årskursbaserade arbetslag. Varje arbetslag leds av en 

arbetslagsledare. Arbetslagens uppdrag är att organisera, leda och utvärdera, verksamheten 

utifrån lagets koppling till sin årskurs. 

 Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och 

studievägledare. Under läsåret 2019 – 2020 har skolan rekryterat egen skolsköterska och 

kurator. Två uppdrag som de senaste två föregående läsåren varit konsultuppdrag, på grund 

av bristande möjlighet att rekrytera egen personal. Skolpsykolog och skolläkare finns 

kontrakterade som externa funktioner och tas in vid behov. 

 Under läsåret har skolans lärarkollegium bestått av 29 personer som sammantaget delat 

på cirka 24 heltidstjänster. Samtliga pedagoger, förutom tre, har en lärarexamen och 

legitimation.  

 Andra funktioner på skolan är administratör, vaktmästare/IT-tekniker samt resurslärare i 

matematik. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam 
med övriga skolor inom koncernen och som betecknas Academediamodellen. Arbetet med att 
identifiera utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på 
enhetsnivå och på huvudmannanivå. 
 Läsåret inleds med att lärarkollegiet följer upp de analyser som gjordes i juni av föregående 
läsårs resultat och verksamhet. Till vår hjälp samlade slutbetyg, resultat från elevenkäterna, 
LOV-enkäten samt andra utvärderingar av verksamheten, betygsprognoser samt genomförda 
EWS:er. Annorlunda för i år är att vi inte har resultaten av de nationella proven som ställs in 
med hänvisning till COVID-19. 
 Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden sammanfattas i skolans arbetsplan 
för det kommande läsåret och blir ett viktigt underlag i kvalitetsrapporten som skickas in till 
huvudman i september. Huvudman skriver i sin tur en motsvarande kvalitetsrapport för 
verksamhetsområdet sammantaget och skickar till koncernledningen i november. 
 Efter varje caseperiod men även löpande under kursen gör undervisande lärare en 
avstämning, kallad EWS, för respektive elev som hen har i undervisning. Resultatet diskuteras 



under arbetslagsmöten och tillsammans med EHT. Under året har skolan också utökat antalet 
elevavstämningar, den så kallade EWS:n, från tre till 5, en efter varje caseperiod C1 till C5. 
 Under året genomförs normalt två stycken undervisningsutvärderingar för att följa upp 
kvaliten. Våren 2020 ströks den andra undervisningsutvärderingen med hänvisning till COVID-
19. 
 

Lokaler 

Skolan är centralt placerad i Göteborg i den stadsdel som kallas Vasastan. Huset som skolan 

ligger i, ett vackert gammalt stenhus i 5 våningar, stod färdigt 1899 och byggdes av KFUM i 

Göteborg. Här har skolan legat sedan starten 2001. Under sommaruppehållet 2018 och under 

perioden juni 2019 till januari 2020, har skolans lokaler genomgått en övergripande 

renovering för att öka antalet klassrum och grupprum samt förbättra arbetsrum för skolans 

pedagogiska personal. 

 Tidigare har skolan inte haft en egen lunchservering, utan hyrt in sig i en matsal, en kort 

promenad bort från skolan. I och med renoveringen har skolan nu kunnat ställa om lokalytor 

till en egen servering med plats för 120 ätande samtidigt. Det har inneburit att graden ätande 

elever per dag ökat. 

 

Program och elever 

Sjölins Göteborg har idag 460 elever fördelade mellan 3 årskurser, tre program och 15 klasser. 

Programmen skolan erbjuder är Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och 

juridik, Naturprogrammet med inriktningarna natur och samhälle samt Samhällsprogrammet 

men inriktningarna samhälle och beteende. Starkast är skolans ekonomiprogram som årligen 

består av 3 klasser, medan skolans samhällsprogram och naturprogram har en klass vardera 

per årskurs. Skolan har något fler pojkar än flickor, vilket till största del beror på 

ekonomiprogrammets övervikt och det faktum att ekonomiprogrammet nationellt lockar fler 

pojkar än flickor. Skolans upptagningsområde är Göteborg med kranskommuner, men det 

finns en geografisk koncentration av elever från Göteborgs centrala delar samt villaområdena 

i stadens västra och södra delar. Eleverna har under läsåret startat upp en elevkår och sedan 

tidigare finns ett elevråd. 

 

Tabell 12: Antal elever per program och årskurs 

Nationellt program Nationell 

inriktning 

År 1 År 2 År 3 
Ekonomiprogrammet EKEKO & EKJUR 95 96 87 
Samhällsprogrammet SASAM & SABET 32 32 29 
Naturvetenskapsprogrammet NANAT & NASAM 28 29 32 
Totalt   157 155 148 

Aktuella siffror maj 2020 

 


