
Det här är 
Sjölins Malmö

Hösten 2022 startar vi i Malmö. Hos oss jobbar du med case 
tagna från verkligheten, en metodik med rötter i Harvard.
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Sjölins Malmö
Hösten 2022 öppnar Sjölins Gymnasium i Malmö. Sedan 
den första skolan öppnade 2000 i Göteborg har vi arbetat 
med casemetodik som har rötter i Harvard – en pedagogik 
som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det 
som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, 
arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen 
utanför skolan.

Sjölins finns idag i Göteborg och i Stockholm där vi har  
tre skolor. Ett fint betyg är att skolorna har kommit att bli 
bland de populäraste skolorna i respektive stad.

Som elev hos oss kommer du att få vara med på en resa 
där utbildningen ligger i fokus, och där det samtidigt finns 
en glädje i att få vara del av något nytt. Tillsammans 
skapar vi nya traditioner och bidrar till en kultur som 
kommer finnas kvar på skolan under en lång tid framöver. 
Vi vill att du ska få en oförglömlig gymnasietid, vänner för 
livet och bästa möjliga förberedelser inför fortsatta studier.

På Sjölins gymnasium i Malmö kommer hög lärarnärvaro  
att kombineras med den väl beprövade casemetodiken. 
Våra lärare kommer finnas på plats för att handleda, 
diskutera och peppa. Casemetodiken visar dig hur ämnena 
hänger ihop, med varandra och med det som händer i 
samhället idag. Genom casen kommer du utveckla ett 
kritiskt tänkande, förmåga att jobba både i grupp och 
självständigt, bland mycket annat. Verktyg som du  
kommer ha nytta av när du pluggar vidare.

Beprövade metoder möter nytänkande och skapar en skol- 
miljö där du kan känna dig trygg och samtidigt inspireras  
och utvecklas. Vi kommer att utmana din världsbild och 
göra dig väl förberedd inför studier på högskola och 
universitet

Vårt mål är att du ska nå långt bortom dina egna förvänt-
ningar och växa som person under din tid hos oss.

Tillsammans vill vi skapa en gymnasieskola där du, dina 
studiekamrater och skolans personal spelar en viktig roll.  
På Sjölins står din utbildning och dina mål i fokus.



Therese Rosell
Rektor Sjölins Malmö

Rektorn har ordet

HUR KÄNNS DET ATT BÖRJA SOM REKTOR PÅ 
SJÖLINS MALMÖ?

– Spännande och hedrande! Vi har ett väldigt gott 
rykte att leva upp till när vi öppnar i Malmö, som blir 
nykomlingen i Sjölinsfamiljen.

Therese kommer tidigare från Sjölins Södermalm i 
Stockholm, en skola som levererar hög nivå både när 
det gäller elevernas studieresultat och trivseln på 
skolan. 

– På Sjölins Malmö kommer vi att eftersträva samma 
höga nivå i alla led. Det är en utmaning som jag med 
glädje kommer ta mig an och jobba hårt för ihop med 
personal och elever. 

– Jag brinner för Sjölins, casemetodiken och allt som 
skolan står för. När jag fick frågan om att ta mig an 
rektorsrollen och vara med och starta upp en helt ny 
gymnasieskola i Malmö, där jag även har familj och 
släkt, var valet inte speciellt svårt. Jag ser verkligen 
fram emot att få sätta igång och framförallt att  
få träffa alla nya elever!

VARFÖR ÄR DET SÅ BRA ATT ARBETA I CASE?

 – Det bästa med case är verklighetsförankringen.  
Casen handlar oftast om dagsaktuella ämnen vilket 
gör skolarbetet än mer relevant och motiverande. Att  
arbeta i case innebär kort och gott att arbeta ämnes- 
överskridande, att minst två ämnen involveras i ett 
och samma case. Detta gör att man som elev alltid  
får minst två olika infallsvinklar. Som elev utvecklar 
du en förståelse för att problemlösning kan ske på 
olika sätt beroende på vad du har för perspektiv och 
en förståelse för hur olika ämnen är beroende av och 

påverkar varandra. Under caset jobbar eleverna myck-
et tillsammans, på ett sätt som liknar det i yrkeslivet, 
vilket är vädigt nyttigt inför framtiden. 

– Casemetodiken har rötter i Harvard”och en viktig 
del i att utveckla arbetet med case är att vi besökt 
Harvard och utbytt erfarenheter med professorer som 
arbetar med case där. Vi har även löpande workshops 
med en av de Harvard-professorer vi lärt känna. 
Under våren 2022 planerar vi att återigen besöka  
Harvard Business School i Boston för att få en djupare 
förståelse för casemetodiken och knyta kontakter 
med personer som jobbar med case där för att 
utveckla vårt eget arbete.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM REKTOR?

– Eleverna! Att de känner att de har möjlighet att ut-
vecklas och nå sin fulla potential och få dem att trivas. 
Jag tror på hög närvaro, både hos elever och lärare,  
i tanke och hjärta. 

– Jag kommer även jobba hårt för att etablera en  
god kultur på skolan. Där ingår bl.a. att skapa tradi- 
tioner och anordna roliga aktiviteter utöver studierna. 
Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och känna 
att skolan är en plats för både studier och gemenskap. 

VARFÖR SKA MAN VÄLJA SJÖLINS MALMÖ? 

– Om man tycker att det låter intressant med case- 
metodik och spännande att vara en del av en nystartad 
skola, då ska man välja Sjölins Malmö. Till en början 
blir vi en liten skola med tre klasser, det gör att man 
som elev har stor chans att påverka, synas och vara 
med och skapa en fin gemenskap på skolan.
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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, studie- 
besök 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 kunskaper 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; före-

drag, 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
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Case på riktigt
Det här med case är otroligt spännande och roligt men det kan vara  

svårt att förstå vad det innebär i praktiken när man inte testat det själv.  
Hur funkar det i klassrummet, på riktigt? Här ger vi dig två exempel på  

case som våra elever arbetat med.

Sjölins case

ÄMNEN SOM KOMBINERAS UNDER CASET:  
Biologi, 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 juridik.

CASEUPPSTART 
  
Hur är du som konsument? Vad påverkas du av? Vi  
ser på intervjuer och dokumentärer om influencers 
och diskuterar deras agerande.

UNDER CASET 
 
I det här caset fördjupar vi oss i hur influencers profi- 
lerar sig i sociala medier och vilka samarbetspartners 
de jobbar med. Kan en influencer samarbeta med 
vilket företag som helst? Vad händer om följarna inte 
gillar det samarbetspartnern gör? Ska en influencer 
avstå från att tjäna pengar för att ta sitt samhälls- 
ansvar?I företagsekonomin går vi igenom olika teorier 
och modeller kring marknadsföring. I juridiken disku- 
terar vi om allt som är lagligt är moraliskt rätt? Och 
om det är moraliskt fel är det då också olagligt?

CASEAVSLUT 
 
Ni presenterar er själva som influencers. Hur vill ni 
framstå inför era följare? Var tror ni att gränserna går 
för vad man kan och inte kan göra som influencer?

”Genteknikens gränser” 
NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 

”En influencers samhällsansvar” 
EKONOMIPROGRAMMET
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Tre år som får 
dig att utvecklas

FÖREBILDER OCH ELDSJÄLAR

Våra pedagoger vill göra skillnad i varje elevs liv. De kommer 
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 samhället här och nu.  
Det kommer väcka frågor och tankar hos dig. Våra lärare 
fortbildar sig kontinuerligt och för oss är skolan en lärande 
plats för alla.

Våra lärare brinner för att du som elev ska nå din fulla 
potential och lämna oss som en stark, trygg och nyfiken 
person. Vår skola jobbar aktivt för att motverka diskrimi-
nering och kränkande behandling. Vi har skolhälsovård 
och resurser förutom våra kollegium som finns i din skol-
vardag, i kaféet, i korridoren, och förstås, i klassrummet. 

MED PLATS FÖR SAMTAL OCH STUDIERO

Samarbete och utbyte är två av casemetodikens grund-
stenar som satt fysiska avtryck i utformningen av våra 
skolor. Du hittar vår  strävan efter öppenhet och tillgänglig-

het 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, att varje elev 
ska känna sig trygg i sin vardag.  

NYA BEKANTA BLIR GAMLA VÄNNER

På Sjölins träffar du människor från hela stan. Oavsett 
var ni kommer ifrån har ni en sak gemensamt: inställningen 
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 erfarenheter och 
tankar. Kunskap som vi tar tillvara på i våra case, där får  
du möjlighet att utforska ämnen tillsammans med  
kompisar från andra klasser och program. Tillsammans 
skapar ni en mix som får dig att tänka i nya banor.

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. 
Välkommen till tre år som får dig att utvecklas!
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

Engelska 5

Engelska 6

Idrott och hälsa 1

Historia 1b

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

 
INDIVIDUELLA VAL

Individuella val

Individuella val

 
GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbete

 
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Företagsekonomi 1

Privatjuridik

Moderna språk

Psykologi 1

 
INRIKTNING EKONOMI

Entreprenörskap och företagande

Företagsekonomi 2

Matematik 3b

PROGRAMFÖRDJUPNING

Affärsjuridik

Psykologi 2a

Filosofi 1

Marknadsföring

 
INRIKTNING JURIDIK

Rätten och samhället

Psykologi 2a

Filosofi 1

Affärsjuridik

PROGRAMFÖRDJUPNING

Entreprenörskap och företagande

Företagsekonomi 2

Marknadsföring

 
SUMMA 

>> Med reservation för ändringar

Ekonomiprogrammet

Inriktningar

Har du siktet inställt på börsen, rättssalen eller mäklaryrket ska du välja
Sjölins ekonomiprogram. Med vår casemetodik får du en inblick i samhällets
mekanismer. Egenskaper du kommer ha nytta av både på universitetet och i 

arbetslivet.

Ekonomiprogrammet ger dig 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 
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 allmän 
högskolebehörighet.

EKONOMI 
 
Är din plan att jobba med reklam, ekonomi eller att 
starta eget, är det här inriktningen för dig. Under våra 
case kommer du lära dig mer om de delar som utgör 
ett företag och hur de samverkar. Du har möjlighet 
att fördjupa dig inom ämnen som entreprenörskap, 
marknadsföring och företagsekonomi. Studier i 
psykologi och filosofi kommer ge dig ökad förståelse 
för människors tankar och beteende, något som är 
viktigt vid beslut och bedömningar inom ekonomi. 
Fördjupning i marknadsföring kommer ge dig insikt i 
hur man når sin målgrupp på det sätt som denna är 
mest mottaglig för.

Under dina tre år på Sjölins Malmö får du lösa case 
och ämnesöverskridande utmaningar, vilket gör dig 
väl förberedd för vidare studier och yrkesliv. Du  
kommer få testa på att starta och driva ett eget 
företag i samarbete med Ung Företagsamhet. Du får 
då chansen att förverkliga din affärsidé och utveckla 
din kreativitet såväl som din drivkraft samt kommuni- 
kations- och samarbetsförmåga.

JURIDIK 

Brinner du för rättvisa och vill vara med och påverka 
hur samhället utvecklas är inriktning juridik för dig. 
Via casemetodiken kommer du att lära dig att lösa 
olika fall genom att tolka och tillämpa lagtexter och 
genom att läsa gamla rättsfall. I processen kommer 
du att lära dig att förstå lagarnas roll i samhället och 
att uttrycka dig juridiskt korrekt i tal och skrift. Vi 
besöker domstolar och  rättegångar och gör även 
egna rättegångsspel. Du kan även välja att fördjupa 
dig i entreprenörskap och företagande, företags- 
ekonomi och marknadsföring. Detta kommer ge dig 
stora kunskaper och erfarenheter av att starta och 
driva företag redan under gymnasiet.

Business, budget & juridik
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100
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100
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100

100

100

300

100

50

50

100

 
300

100

50

50

100

300

100

100

100 
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1c

Matematik 2c

Matematik 3c

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

 
INDIVIDUELLA VAL

Individuella val

Individuella val

 
GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbete

 
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Biologi 1

Moderna språk

Fysik 1

Kemi 1

 
INRIKTNING: NATURVETENSKAP

Biologi 2

Fysik 2

Kemi 2

Matematik 4

 
PROGRAMFÖRDJUPNING

Politik och hållbar utveckling

Retorik

INRIKTNING NATUR OCH SAMHÄLLE

Geografi 1

Samhällskunskap 2

Biologi 2 eller Kemi 2 

PROGRAMFÖRDJUPNING

Politik och hållbar utveckling

Retorik

Valbar kurs

 
SUMMA: 

>> Med reservation för ändringar

1150
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100

100

100

100

100

50
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100

100

 
200

100

100

 
100

100

 
450

100

100

150

100

 
400

100

100

100

100

 
200

100

100

300

100

100

100

 
300

100

100

100

 
2500 

Naturvetenskaps- 
programmet

Inriktningar

Oavsett om du vill bli läkare, arkitekt, forskare eller är intresserad 
av naturvetenskap eller naturvetenskapliga ämnen är Sjölins 

naturvetenskapsprogram något för dig.

Naturvetenskapsprogrammet ger 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 

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 
inbördes förhållanden. Din gymnasieexamen kommer 
att ge dig särskild behörighet.

NATURVETENSKAP 

Är läkarlinjen, arkitekthögskolan eller de tekniska hög-
skolorna intressanta för dig? Då ska du välja inriktning 
naturvetenskap på Sjölins Malmö. De högre kurserna 
i biologi, fysik, kemi och matematik ger dig högsta 
behörighet till alla svenska högskolor och universitet. 
Där kommer din erfarenhet från att arbeta med case 
ge dig ett försprång i högskolestudierna. 

Genom att läsa Naturvetenskapsprogrammet utmanas 
du inom analytiskt tänkande och utvecklas genom 

Kroppen, naturen och universum

olika typer av arbetssätt. Du kommer bland annat att 
läsa om hur människokroppen fungerar och olika 
samband i naturen, samhället och universum.

På Sjölins Malmö får du arbeta i välutrustade labbsalar 
och närheten till Lunds universitet möjliggör studie- 
besök för att du ska kunna utvecklas än mer och få en 
försmak av universitetet redan under din gymnasietid.
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Poängplan
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

Engelska 5

Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1

Svenska 2

Svenska 3

 
INDIVIDUELLA VAL

Individuella val

Individuella val

 
GYMNASIEARBETE

Gymnasiearbete

 
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Filosofi 1

Moderna språk

Psykologi 1

 
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Geografi 1

Historia 2a

Religionskunskap 2

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

 
PROGRAMFÖRDJUPNING

Humanistisk/samhällsvet. specialicering

Internationella relationer

Kommunikation  
 
 
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

Ledarskap och organisation

Kommunikation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi

PROGRAMFÖRDJUPNING

Samhällsvetenskaplig specialisering

Historia 2a

Psykologi 2b

Religionskunskap 2 

SUMMA: 
>> Med reservation för ändringar

Samhällsvetenskaps- 
programmet

Inriktningar

Fascineras du av människan, hennes drivkraft och kreativitet är 
Samhällsvetenskapsprogrammet på Sjölins Malmö något för dig. I våra case 

undersöker vi sambanden mellan bland annat språk, kultur och politik.

Dina förmågor att reflektera, analysera och ge feed-
back vässas och du kommer få utrymme att ta plats. 
Färdigheter som du har nytta av hela livet. Du får en 
gedigen grund inom disciplinerna samhällsvetenskap, 
humaniora och ledarskap samtidigt som våra inrikt-
ningar ger dig utrymme att fördjupa dig inom de delar 
som just du är intresserad av.

På Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina 
kunskaper om det samhället både lokalt och globalt. 
Programmets röda tråd är kommunikation och kommun- 
ikationskanaler. Deras betydelse genom historien och 
för människans utveckling på både individ- och sam-

SAMHÄLLSVETENSKAP 
 
Vill du vara med och utveckla samhället? Kanske som 
journalist, statsvetare eller rent av politiker? Då ska du 
välja inriktning samhällsvetenskap. Du kommer för-
djupa dig i samhällsbyggen runt om i världen och hur 
deras historiska kontext är en förutsättning för hur 
de fungerar idag. Den samhällsvetenskapliga inrikt-
ningen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom 
humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering, 
internationella relationer och kommunikation.

hällsnivå. Samhällsvetenskapsprogrammet kommer 
också ge dig förståelse för makt ur ekonomiska, 
sociala och politiska perspektiv.

Under dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet 
kommer du utveckla både ditt vetenskapliga och kriti- 
ska tänkande. Du kommer att studera filosofi, moderna 
språk och psykologi vilket kommer ge dig insikt i hur 
människan och vår samhällsstruktur är uppbyggt och 
fungerar. I en allt mer globaliserad värld är kunskaper 
i moderna språk viktigt för att kunna kommunicera 
obehindrat. Din gymnasieexamen från Samhällsvet- 
enskapsprogrammet ger dig mycket goda förutsätt-
ningar för vidare studier på högskola och universitet.

BETEENDEVETENSKAP 

Vill du förstå människor och vad som påverkar dem 
ska du välja inriktning beteendevetenskap. Du läser 
psykologi, sociologi och pedagogik som lägger grunden 
för yrken som psykolog, skribent, lärare och polis. Du 
läser även ledarskap och organisation vilket ger dig 
värdefulla kunskaper i att leda och samarbeta, något 
som du kommer ha nytta av i många olika typer av 
yrken. Genom våra case kommer du utveckla metoder 
att sammanställa, jämföra information och teorier så 
att du kan fatta rätt beslut. 

Förstå människan, förstå världen
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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. Enkelt förklarat kan man säga att det inte bara är ett val utan många 
små val som du behöver fundera kring. Därför är det viktigt att tänka på att  

det är dig det ska kännas rätt för. Det är din gymnasietid.

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 fritiden? 

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 studera efter 
gymnasiet. Använd denna kunskap till att fundera över  
vilket eller vilka program som du tycker verkar spännande. 
Tag hjälp av din studie- och yrkesvägledare 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 dagtid är ofta 
mer levande och personlig än den du möter under ett 
öppet hus.

Lycka till i ditt gymnasieval!
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Sanna Frygner Juel Berhane
Ekonomiprogrammet på Sjölins

Elevreportage Elevreportage

HUR KOMMER DET SIG ATT DU VALDE SJÖLINS? 

– 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 rätt val. Sedan har vi en väldigt bra samman- 
hållning 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? 

– För mig är det viktigt att gå på en skola med bra 
lärare och sköna elever, vilket jag upplever att det är 
på Sjölins. 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 mindre 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 verkli-
gen 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
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Möt våra lärare
Lärarreportage

VARFÖR CASEMETODIK? 
– Genom casemetodiken ställs eleven 
inför reella frågor och problem som 
måste besvaras genom att använda 
kunskaper från casets alla ämnen. 
Detta underlättar för applicerandet 
av olika perspektiv och det skapar en 
större förståelse för frågeställningen.

VARFÖR SKA MAN VÄLJA  
SJÖLINS? 
– Jag tycker att man ska välja Sjölins 
för att man genom casemetodiken 
får ett perspektiv på frågeställningar 
som man inte får genom vanlig  
ämnesundervisning. Världen utanför 
skolan är inte uppdelad i olika ämnen.

– Som elev på Sjölins får du fantas-
tiska lärare som är engagerade, både 
i din skolgång och ditt välmående. 
Du får en utbildning som förbereder 
dig för tiden efter gymnasiet och du 
kommer ha riktigt roligt på vägen!

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.

Henrik Nilsson
ENGELSKA & HISTORIA

Lilia Manzoor
SVENSKA & RELIGION

Jenny Nord
SAMHÄLLSKUNSKAP & HISTORIA

Träffa tre av våra uppskattade lärare från våra amdra skolor.
Albin Viktorsson

Elevreportage

VARFÖR VALDE DU SJÖLINS?

– Jag valde Sjölins för att skolan 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 

teknik 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 GYMNASIEVALET?

– 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

2120



  

Jimmy Rosengren

Skolchefen har ordet

VARFÖR VÄLJER NI ATT ETABLERA ER I MALMÖ?

Sjölins Gymnasium har sedan länge tre skolor i Stock-
holmsområdet samt en skola i Göteborg. Dessa skolor 
är bland de absolut populäraste skolorna i respektive 
stad. Vi upplever att Sjölins koncept passar bra i stor-
städer och då känns Malmö som det självklara valet 
för en ny Sjölinsskola. Malmöregionen expanderar 
och efterfrågan på goda alternativ för gymnasiestudier 
är stor. En extra krydda för mig personligen är att 
Malmö är min hemstad där jag under många år 
arbetat som rektor på ProCivitas innan jag för ett 
antal år sedan tillträdde som skolchef för Sjölins och 
ProCivitas som tillhör samma koncern.

VAR KOMMER SKOLAN ATT LIGGA?  
 
Vi avser att starta skolan i lokaler på Östra Kanalgatan 
3 i centrala Malmö. Adressen har goda förbindelser 
för inresande såväl som Malmöbor. Vi kommer inför 
skolstarten att totalrenovera lokalerna som också 
kommer att inrymma en egen matsal, ett välutrustat 
labb samt fina elevutrymmen. Allt inspirerat av våra 
besök på Harvard.

VARFÖR SKA MAN VÄLJA SJÖLINS GYMNASIUM?

Att välja ett teoretiskt gymnasieprogram innebär för 
många att fortsätta arbeta på precis samma sätt som 
man gjort under 9 år på grundskolan. När jag talar 
med Sjölinselever så upplever de att casemetodiken 
och det verklighetsbaserade lärande som Sjölins 
Gymnasium erbjuder är ett nytt arbetssätt som ger 
ny motivation i studierna. Arbetssättet förbereder 
också eleverna på ett bra sätt för kommande studier 
på högskola och universitet, något som våra före  
detta elever vittnar om. Lärarnas elevnära arbetssätt 
i undervisningen är också en viktig del i att Sjölins 
metodik är framgångsrik.

För att säkerställa att Sjölins i Malmö verkligen blir  
bra på case redan från start så har vi rekryterat  
Therese Rosell som rektor. Therese som idag är  
tongivande på vår största Sjölinsskola har arbetat 
med casemetodiken under många år och jag känner 
mig mycket trygg med henne som ansvarig för att 
utveckla Sjölins i Malmö.

Skolchef Sjölins Gymnasium och ProCivitas Privata gymnasium Sjölins Malmö kommer att finnas i centrala nyrenoverade lokaler med stora 
ljusa klassrum, välutrustad labbsal och egen matsal. För oss är det viktigt att 
skolan är en plats att trivas på, både i klassrummet och utanför. Därför är de 
sociala ytorna där du kan umgås eller plugga med kompisar något vi kommer 

lägga fokus på.

En plats att trivas på
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Sjölins elevkår
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 som
tillsammans skapar en gemenskap. Det är bl.a. detta vår elevkår finns till för.

Elevkåren på vår skola har till syfte att engagera 
skolans elever i frågor som rör skolan men också att 
skapa aktiviteter för eleverna både i och utanför skolan. 
Allt för att skapa gemenskap och bidra till en rolig och 
minnesvärd gymnasietid.

Elevkåren organiserar tävlingar, fester, välkomsts- 
aktiviteter vid läsårstart och många andra arrangemang. 
Här får våra elever träffas och umgås utanför klass-
rummet och får chansen att träffa nya kompisar och 
dela minnen för livet. Elevkåren drivs av eleverna för 
eleverna och alla på skolan kan bli medlemmar!

För oss är också samarbetet med Sjölins övriga elev-
kårer viktigt och vi uppmuntrar våra kårer att besöka 
varandra för att utbyta erfarenheter och skapa gemen-
samma arrangemang. Likaså uppmuntras utbyte och 
samarbete med andra elevkårer i Malmö.

På Sjölins i Malmö är vår ambition att alltid samarbeta 
med, stödja och stötta elevkåren så att vi tillsammans 
skapar en skola där alla trivs, utvecklas och har kul. 
Engagemang utöver skolarbetet gynnar den personliga 
utvecklingen hos eleverna, något som vi på Sjölins  
eftersträvar. 

”
”

Engagemang utöver skolarbetet gynnar den 
personliga utvecklingen hos eleverna, något som 

vi på Sjölins eftersträvar.
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Det här är Sjölins!

16/11 kl. 17.30–19.30 

2/12 kl. 17.30–19.30 

18/1 kl. 17.30–19.30

Under hösten 2021 och fram till skolstart 

kommer du att kunna besöka oss i vårt 

showroom. Ta med dina vänner eller en 

förälder och träffa oss som jobbar med Sjölins 

Malmö. Besök vår hemsida för mer info.

Vid skolstart hösten 2022 hittar du 
oss på Östra Kanalgatan 3

malmo@sjolinsgymnasium.se 

therese.rosell@sjolinsgymnasium.se 

Therese Rosell 040-16 45 10

Jimmy Rosengren 0730-31 81 86

Öppet hus Träffa oss!

www.sjolinsgymnasium.se/malmo

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, 

lyhördhet och tydliga  strukturer med casemetodiken – en pedagogik 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!

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för öppet hus och prova-på-dagar ändras med kort varsel.  
Vi ber dig därför att besöka vår hemsida innan du besöker skolan. Där hittar du aktuell information.


