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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Läsåret 19/20 bjöd på många utmaningar men också otroligt mycket glädje och stolthet. I 

augusti flyttade vi in i nya lokaler på Karlbergsvägen 77 och tog även emot fyra nya klasser 

vilket gjorde att verksamheten nära nog dubblades i storlek.  

 

Fram till jullovet arbetade vi intensivt med värdegrund och trygghetsfrågor - något vi även 

kunde se utdelning av både i LOV-enkäten samt i vårens elevundersökning. Våra elever trivs 

och känner sig trygga på skolan vilket är kvitto på att vi gör någonting som är bra.  

 

Vad gäller undervisning och arbetet med case så har ett gemensamt arbete mellan skolorna 

pågått för att göra om casen, studieplaner och struktur för att skapa nya, bättre case som 

tydligare är präglade av program och inriktning. Med många nya lärare och även nya case har 

vi inte riktigt hamnat där vi har velat under året men vi har i utvärderingarna fått med oss bra 

input för hur vi ska arbeta under nästkommande läsår för att få skolan att andas just case. Att 

vilja bli bättre och att våga se och möta även sina svagare sidor är egenskaper som gör en 

verksamhet starkare.  

 

Läsåret 19/20 var även året som COVID-19 drabbade världen och även vår verksamhet. Inom 

loppet av dagar fick vi ställa om hela vår verksamhet från undervisning på plats i skolan till att 

bedriva den digitalt. Omställningen gav möjlighet till ökat kollegialt lärande och kunskaper 

kring skolans digitalisering. Utmaningarna kom i att eleverna kände en lägre motivation till 

sina studier trots att de samtidigt upplevde att undervisningen på distans fungerade bra.  

 

Läsåret avslutades med att våra första klasser, 17_Blizzy och 17_Rolling Stones, tog 

studenten. Det blev en annorlunda student utan mottagning av familj och vänner men ett 

lyckat avslut på deras tre år på gymnasiet! 
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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 

Tabell 1: Genomsnittlig betygspoäng avgångselever 2020 

 

 
 

Läsåret 2019/2020 hade vi två klasser som tog studenten på Ekonomiprogrammet. Den 

genomsnittliga betygspoängen för klasserna är 13,9 GBP vilket ligger strax under rikssnittet 

som är 14,7 på Ekonomiprogrammet.  

 

Tabell 2: Andel med examen avgångselever 2020 

 

 

 
 

Examensgraden för avgångseleverna 2020 ligger på 92% vilket ligger i linje med rikssnittet på 

Ekonomiprogrammet från 2019. 
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SAMTLIGA BETYG 

Tabell 3: Betygsfördelning per program  

 

 
 

Fördelningen av betyg på skolan läsåret 19/20 visar att vi har en fortsatt relativt jämn 

spridning mellan betygsstegen. Antalet elever som fick kursbetyget F har sjunkit med 2% och 

andelen som uppnått A har stigit med 4%. Intressant att notera är den generella spridningen. 

Andelen elever som har uppnått betyget C eller högre är färre procentuellt jämfört med 

föregående läsår samtidigt som det totala antalet av elever som har fått de högre betygen (B-

A) har ökat procentuellt.  

 

Tabell 4: Betygsfördelning - samtliga betyg per kön 

 
 

Fler pojkar än flickor får E respektive D i betyg, en trend som håller i sig från föregående läsår. 

C är fortsatt det betyg som är övervägande men en ökad andel elever når de högre betygen 

detta läsår jämfört med 18/19. 

 

Tabell 5: Andel minst godkända betyg EN/Ma/Sv/Gyarb 

 

 
 

Skolan hade detta läsår sina första avgångselever och vi kan se att 93% lyckades med sina 

gymnasiearbeten. Inför nästkommande läsår organiseras arbetet kring kursen annorlunda,  

för att arbeta för 100% i den stapeln, då kursen krävs för gymnasieexamen. Baserat på 
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tabellerna kan vi se att fler elever når minst E i sina kurser. Den kurs som sticker ut i 

jämförelsen är Matematik 2b där andelen F ökade med 2%. I kurserna specifika för 

avgångselever (Sv3, Gyarb, Ma3b, Eng 7) kan vi se fler underkända betyg än i kurserna som 

läses av elever i årskurs 1 och 2. Målet för skolan är 100% måluppfyllelse och där är vi ännu 

inte.  

NATIONELLA PROVBETYG 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2019-2020 

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

undervisningen genomförs på distans varvid inga aktuella resultat finns att tillgå. 
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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.  

 

Tabell 6. Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 
 

Under de tre år som vi har funnits som skola kan vi se en positiv utveckling gällande 

rekommendationsgrad (stapel 1-3) där fler elever svarar 7-10 (grön färg), andelen som har 

svarat i spannet 4-6 (gul) har minskat och så även, mest glädjande, antalet som inte upplever 

att de kan rekommendera skolan alls (röd). Samma tendens kan ses i staplarna rörande trivsel 

(4-6) där vi i årets mätning har 82% av eleverna som svarar inom spannet 7-10 (grönt) och att 

vi har en minskning av antalet elever som inte upplever sig trivas alls på skolan ner till 7% 

(rött).  För de sista tre staplarna som visar resultat för nöjdhet med skolan i helhet kan vi se en 

minskning i det röda fältet, en ökning i det gröna men även en ökning i det fältet som svarade 

inom spannet 4-6 (gult). 

 

Tabell 7. Nöjdhet, rekommendation och trivsel fördelat på kön. 

 

 
  

Sett till fördelningen mellan pojkar och flickor skiljer det sig inte väsentligt i hur de svarar på 

frågorna gällande trivsel och nöjdhet men är ur ett värdegrunds- och jämlikhetsperspektiv 

relevanta att ha i åtanke.  



9 
 

 

Utvärdering av fjärr- och distansundervisningen 

 

För att förstå hur eleverna upplevt tiden för distansstudier under VT 2020 genomfördes en 

enkät som utgick från ett antal frågor. Vi valde här att presentera två av diagrammen som 

visar dels hur den upplevda interaktionen mellan elever upplevts (se tabell 8) men också hur 

återkopplingen har fungerat (se tabell 9). En slutsats som vi kan dra är att eleverna i mindre 

omfattning upplevde att interaktionen fungerat. Visst har det funnits uppgifter som krävt att 

eleverna haft diskussioner med varandra, men i stort har det varit undervisning i fokus och 

sen egna studier som varit mest aktuella. Huvuddelen av de svarande uppger att det varit ett 

mindre bra upplägg som inneburit att interaktionen varit liten och i vissa fall helt uteblivit. Vad 

gäller återkopplingen så svarar eleverna i stor utsträckning att det inte fått kontinuerlig 

återkoppling av sina lärare. I samband med tiden för distansundervisning har Schoolsoft varit 

den givna ytan för återkoppling, men i övrigt har eleverna saknat direkta och muntliga samtal 

som kan berätta mer tydligt hur eleven kan arbeta för att nå en högre måluppfyllelse.  

 

Tabell 8. Interaktionen mellan elever under tiden för distansundervisning 

 

 
 

Tabell 9. Kontinuerlig återkoppling från lärare till elev under tiden för distansutbildning 
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET 
 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE  

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Läsåret 19/20 innebar stora förändringar för vår verksamhet. Dels flyttade vi till ny adress 

men vi ökade även elevantalet med nästa det dubbla. Med fler elever krävs även fler lärare 

vilket bidrog till att personalstyrkan växte. Nya medarbetare fick en introduktion men det 

finns mycket utvecklingspotential i introduktionen vilket även ligger med i arbetsplanen för 

20/21. För att kunna organisera undervisningen på ett sätt som gynnar eleverna delades 

lärarna in i två arbetslag, ett som arbetade mot Samhällsvetenskapsprogrammet och ett mot 

Ekonomiprogrammet. Arbetslagen möttes varannan vecka under höstterminen och början av 

vårterminen för att sedan öka till varje vecka från v 9 med fokus måluppfyllelse och 

uppföljning. Lärarna har arbetsrum på alla tre våningsplan för en hög vuxennärvaro i skolans 

lokaler.  

 

En utmaning i undervisningen är att skapa hållbara scheman för både elever och lärare där 

case får ta plats. Detta organiserades under läsåret med fasta case-positioner för varje 

program/årskurs och som även garanterar att eleverna får minst 2180 timmar 

undervisningstid fördelat på tre år. Särskilt fokus kring schemaläggning lades även på 

matematiken, där lärarna ville växla mellan att ha två-tre lektioner i veckan beroende på 

behov i elevgrupperna. Under läsåret ersattes vår tidigare handledning med studiestöd. 

Studiestödet är 70 minuter lärarledd tid/vecka där eleverna får arbeta med antingen ämnen 

där de har utmaningar eller ämnen där de vill utvecklas. Studiestödet är obligatoriskt för alla 

elever. 

 

I arbetsplanen för läsåret 2019/2020 ingick att fokusera på återerövring av arbetssättet CASE, 

interaktiv undervisning (Teaching through interaction), återkoppling och feedback, optimal 

schemaläggning samt 100% examensgrad för eleverna i årskurs 3. För att genomföra detta 

har rektor tillsett att lärarkåren under året har gemensam tid för kollegialt lärande. 

Förstelärarna drev två projekt som led i det kollegiala lärandet med fokus på värdegrund och 

normer samt interaktiv undervisning.  

 

En oväntad men starkt bidragande faktor till ökat kollegialt lärande under läsåret har varit 

Covid-19 och övergången till fjärrundervisning. Lärarna utbytte erfarenheter och stöttade 

varandra i att hantera de nya utmaningarna med att undervisa digitalt. Ytterligare en 

konsekvens av Covid-19 var fördjupade diskussioner kring betyg, bedömning och hur ett 

rättvisande underlag tas fram även utan att ha eleverna fysiskt närvarande. Under tiden för 

distansundervisning kunde noteras att närvaron gick upp i alla årskurser. 
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En stor bidragande del till måluppfyllelse är närvaro. Under perioden med distansundervisning 

kunde konstateras att närvaron ökade.  Inför nästa läsår är arbetet med närvaro och att ännu 

tidigare upptäcka mönster i frånvaro ett prioriterat område.  

 

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

 

Undervisningen har under läsåret generellt fungerat väl. Det som står ut är att vi är bra på att 

skapa goda pedagogiska relationer med våra elever och på så vis når vi dem bättre i och 

utanför undervisningen. För oss som skola handlar mycket av undervisningen om att skapa ett 

förtroende mellan elev och lärare, och våra mjuka värden ger oss denna möjlighet. 

 

Vi kan, likt tidigare år, se att det finns ämnen och kurser där eleverna inte upplever sina 

förväntningar på skolan och kursen som uppfyllda. Ett led i detta är även att vi under läsåret 

inte lyckats få alla lärare att arbeta med case i den utsträckning som förväntas. Detta är en 

utmaning vi kommer att ta oss an inför nästa år med målsättningen att siffrorna i 

elevundersökningen ska spegla att de upplever både ökad motivation och ett fördjupat 

lärande med stöd av casen. Nya rutiner har tagits fram och ska implementeras vid uppstart 

20/21 samt att Casehandboken ska användas som ett metodstöd för både nyanställda lärare 

och erfaren personal.  

 

Ett nytt upplägg kring att tidigt detektera elever som står inför utmaningar i undervisningen 

har hjälpt oss att nå långt vad gäller examensgrad hos alla årskurser. Vi utgår från något vi 

kallar för EWS (Early Warning System) där vi skyndsamt kan se vilka elever som behöver extra 

stöttning under pågående termin, samt säkerställa att extra anpassningar och stöd tillsätts 

skyndsamt. 

 

81% av eleverna på skolan upplever sina lärare som kunniga och att de har en varierad 

undervisning. Dessa siffror sjönk i utvärderingen av distansundervisningen där ca 50% av 

eleverna upplevde undervisningen som varierad. Precis som under tidigare år känner inte 

eleverna att de får återkoppling i den utsträckning som de önskar. 

 

Läsåret har även innefattat lärarbyten och vikarier för eleverna relaterat till sjukskrivningar. 

Detta kan ha påverkat undervisningens kvalité då det tar tid att utveckla en pedagogisk 

relation där eleverna kan uttrycka åsikter och ställa frågor.  

 

Två utvecklingssamtal ska genomföras per läsår. Detta blev inte verklighet i år då skolan 

övergick till distansundervisning parallellt med att utvecklingssamtalen för vårterminen var 

planerade att genomföras. Uteblivna utvecklingssamtal kan bidra till en lägre måluppfyllelse. 

Å andra sidan har den direkta kommunikationen mellan elev - lärare - mentor förbättrats då 

övergången ställde högre krav på tydlighet och uppföljning som kunde följas av alla 

inblandade aktörer.  



12 
 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

 

Skolan har en elevhälsorutin samt en policy för extra anpassningar i undervisningen som 

behandlar hur skolan skall arbeta med området. För att säkerställa att alla undervisande 

lärare har kännedom om behov av anpassningar i undervisningen har Klassguider använts där 

mentor ansvarar för att uppdatera de individuella anpassningar som fungerar för eleven. 

Trots att det finns tydliga riktlinjer och tillgänglig information så behövs vidare arbete med att 

säkerställa att alla tar hänsyn till de behov som eleverna har och organiserar sin undervisning 

utifrån dessa.  

 

Baserat på betygsfördelningen kan vi se att arbetet med extra anpassningar har gett effekt. 

Vad som kvarstår är att arbeta kontinuerligt med anpassningar och hjälpa eleverna att nå sin 

fulla potential.  

 

Utvärdering av Fjärr – och distansundervisningen 

Vi som skola upplever att vi redan hade ett förspänt läge då vi sen flera läsår tillbaka arbetat 

med elevdatorer som utgångspunkt. Att vi också har Google Apps for Education och Google 

Classroom, gav också fler fördelar då stor del av innehållet i undervisningen utgick från denna 

digitala plattform. När vi sedan lade om undervisningen på skolan till distansundervisning 

kunde vi uppleva en relativt enkelt övergång. Vi tillförde till varje Classroom en Google Meet-

länk som möjliggjorde alla samlades i en mötesgrupp där undervisningen kunde ges. 

Användarvänligheten för både elever och lärare bidrog till att vi kunde se ett positivt utfall 

redan efter en kortare tid efter det att vi lagt om upplägget. För vissa elever och lärare blev 

det en utmaning, men på helheten fungerade det väldigt bra. Eleverna fick bibehållna rutiner 

och en möjlighet att fortsatt kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Ett stort fokus nästkommande läsår är arbetet med case för att uppfylla elevernas 

förväntningar. Ett bättre samarbete mellan lärarna är nyckeln och i schema inför nästa år har 

gemensam tid avsatts för planering där alla deltar. En annan insats är att starta upp ett 

organiserat arbete i ämneslag för att främja likvärdighet och sambedömning. Studiestödet har 

varit uppskattat av lärarna som ett sätt att fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen 

och någonting som vi kommer att bibehålla. Inför nästa läsår kommer mer resurser att sättas 

in för kurserna i matematik och som tidigare nämnts testas ett nytt upplägg för kursen 

gymnasiearbete för att ge eleverna rätt förutsättningar att klara sina studier.  
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ELEVHÄLSOARBETET  

 

Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 

Organisationen kring elevhälsoarbetet på skolan har utgått från tillgängliga resurser i form av 

skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och 

skolpsykolog. EHT-möte med de fyra förstnämnda resurserna samt rektor har genomförts 

varje vecka. Agendan för EHTs möten arbetades fram och en tydlig dagordning har alltid 

funnits när teamet har träffats. Det har framförallt handlat om att öronmärka tid vid mötena, 

så att det inte enbart hamnar i ett åtgärdande arbete, utan att vi också skulle kunna arbeta 

mer förebyggande-och hälsofrämjande. Protokoll förs vid varje möte. En skillnad mot 

föregående år är att vi nu startar mötena med det förebyggande och främjande arbetet för att 

sedan övergå till det åtgärdande. Syftet med denna uppdelning handlade mycket om att 

säkerställa att de förebyggande och främjande insatserna fick lika mycket tid som de 

åtgärdande. Under läsåret har medlemmarna i EHT även gått en digital fortbildning via SPSM 

(Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete för likvärdig utbildning) som handlar 

om att stärka skolans elevhälsoarbete.  

 

Skolan har en elevhälsorutin som anger när och hur man ska agera vid en anmälan till EHT. 

Innan anmälan ska lärare och mentor se över extra anpassningar som kan vara till stöd för 

eleven samt uppdatera dessa i klassguiden. Klassguiderna ska fungera som en viktig pusselbit 

för undervisande lärare i deras dagliga möte med eleverna. Här ser rektor det som avgörande 

att alla väl känner till dokumentet och också vidtar åtgärder utifrån innehållet i dessa. En del 

som EHT noterat som ofta saknas i anmälan är kommunikationen med elev och 

vårdnadshavare utifrån elevens upplevelse och behov vilket måste finnas med innan en 

anmälan upprättas.  

 

Rutinerna för arbetet med elevhälsa bygger  på dokumentation och tydliga 

kommunikationsvägar. Skolan har sen tidigare en utarbetad elevhälsorutin för när och hur 

man ska agera innan och vid en anmälan till EHT (rektor). Vid en inkommen anmälan till EHT 

utreds dessa alltid. Anmälans utformning innebär att redan den som ska lämna in en anmälan 

genomför en kartläggning tillsammans med mentor.  

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

I början av läsåret fanns en tydlig plan för det förebyggande-och hälsofrämjande arbetet. Vi 

har utgått från ett årshjul, med ett antal planerade insatser i form av vinterfriluftsdag, 

gästföreläsningar från Polisen, Preventionssamordnare samt föreläsningar om studieteknik 

och motivation. På uppkommen anledning tog vi även in föreläsare från organisationen Frisk 

och fri som en satsning mot personalen för att förebygga ätstörningar hos eleverna. En 

upplevelse vi hade var att vi behöver vara än tydligare i vår kommunikation om när olika 

aktiviteter ska infalla samt hur dessa påverkar undervisningen. Vidare behöver även planering 
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och genomförande av främjande och förebyggande insatser i större utsträckning samplaneras 

av alla i personalen så att det blir just ett gemensamt arbete med elevernas hälsa.  

Vad gäller närvaro så har vi en genomarbetat rutin som följs upp varje vecka. Denna 

uppföljning fungerar, men en avgörande del i rutinen handlar om uppföljning vid ogiltig så väl 

som anmäld frånvaro. Ansvaret ligger här framförallt hos mentor, som när en elev inte är på 

plats behöver följa upp detta med vårdnadshavare och elev om inte eleven är myndig. En elev 

kan vara sjuk, men har en elev anmäld frånvaro under en längre period är det mycket viktigt 

för oss att följa upp detta eftersom frånvaro direkt påverkar elevens studier. Här måste vi 

som skola bli bättre. Krav ställs nu på alla mentorer att också ringa när oklarheter med 

frånvaro föreligger och där frånvaron kan påverka elevens möjligheter att klara av kurserna.  

En annan del som rör just frånvaro är rutinen som implementerats hos alla myndiga elever. En 

elev som är myndig kan inte själv anmäla sig som frånvarande på Schoolsoft, utan måste ringa 

till skolan och muntligen sjukanmäla sig. Under läsåret tog vi bort möjligheten att kringgå 

systemet och anmäla sig själv i Schoolsoft.  

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete  

 

Under läsåret har EHT hanterat ett antal elevärenden av olika karaktär. Upplevelsen är att 

insatserna har fungerat men att rutinerna och strukturerna för att kontakta EHT behöver 

förtydligas vilket har gjorts i Elevhälsoplanen 20/21 tillsammans med en uppdaterad blankett 

för anmälan av ärenden till EHT. 

 

Den kontinuerliga uppföljningen av anpassningar och stödinsatser behöver även mer 

strukturerat utvärderas med eleven. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

De slutsatser som kan dras är att för att lyckas med arbetet inom elevhälsan behöver en tydlig 

planering för året finnas med redan från start. En fördel för detta läsår är att det är samma 

personer som är med i EHT, inga nyanställningar och en höjning i tjänster för kurator samt 

studie- och yrkesvägledare. En reviderad Elevhälsoplan har tagits fram i EHT som är tillgänglig 

för personal, elever och vårdnadshavare. Visionen är att skapa en välmående skola där 

eleverna har en balans mellan studier och mående. Fokusområde 20/21 är psykisk hälsa. Inför 

läsåret har även rutiner kring extra anpassningar, närvaro samt mentors roll reviderats vilket 

underlättar för skolans gemensamma elevhälsoarbete.  
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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 

Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i 

undervisningen och särskilt framträdande i många av de case som vi genomför tillsammans 

med eleverna. Under läsåret har en av våra förstelärare haft som uppdrag att arbeta med just 

normer och värdegrund.  

 

Utvärdering – Normer och värden 

Grundläggande gäller för oss att fortsatt skapa och utveckla policys och rutiner vilka ska 

främja beteenden som är önskvärda och samtidigt avlägsna det som vi inte vill se på vår skola. 

Här handlar det om sammanställning och upprättandet (revideringen) av skolans 

ordningsregler. Det handlar också om att kommunicera ut hur vi som skola hanterar 

diskrimineringar och kränkande beteenden. Dokumenten i sig är en del av kommunikationen, 

men det är hur vi agerar i situationer som uppstår som avgör hur vår skolkultur utvecklas och 

som stärker tryggheten på skolan. En stor del av arbetet genomförs i arbetslagen. Här 

diskuteras allt från mottagandet av eleverna från dag 1 på höstterminen, hur vi följer upp den 

dagliga verksamheten samt hur vi gör i situationer som uppstår där vi måste agera för att 

främja en god skolmiljö och trygghet för alla. Skolan har ett arbete igång med att förtydliga 

vad vi menar när vi pratar om mjuka värden. Vi har kommit en bra bit på vägen, men ännu 

inte nått hela vägen fram. Vi arbetar med att se till skolans grundläggande syn på allas rätt att 

vara olika och att få ge uttryck för vem den är. SULG, Sjölins utökade ledningsgrupp, är en 

plats är skolans ledande funktioner träffas med jämna mellanrum för att diskutera och hitta 

en gemensam syn på de processer som vi genomför på skolan. Mjuka värden har under året 

haft en framträdande roll, och kommer så vara även under kommande läsår. 

Vi har även kommit en bra bit på vägen vad gäller inkluderingen av normer och värden när vi 

ser på vår arbetsmetodik case. Casens innehåll ska präglas av de delar som Lgy11 tar upp, och 

vi utgår från dessa för att försäkra oss om att vi hittar beröringspunkter som kan få eleverna 

att få en ökad kunskap samtidigt som förståelsen för allas olikhet kan komma till uttryck och 

också ses som en styrka för utfallet i de utmaningar sin vi ställs inför. 

 

Sjölins gymnasium har också en modellbeskrivning som tydligt anger vad vi gör för att arbeta 

med just normer och värden. Dessa delar fungerar för medarbetarna som hjälp och stöttning i 
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det vardagliga arbetet. Vad vi kan se är att alla kanske inte alltid har modellen som en 

utgångspunkt, men modellen i sig är ett fungerande verktyg som vi kan hänvisa till när vi 

diskuterar hur vi ska arbeta framåt.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

För att främja arbetet med normer och värden måste vi mer tydligt peka på vad som ingår i en 

mentors roll i vår verksamhet. Ambitionen är att alla medarbetare också ska vara mentorer, 

och då ska det också vara tydligt vilka förväntningar som finns. Idag är det mer att 

mentorskapet ligger i kulturen, och då missar vi ofta viktiga delar som måste finnas med. 

Därför kommer vi att skapa en uppdragsbeskrivning för mentor där det tydligt framgår hur 

denne ska arbeta för att dels genom sitt eget sätt att agera, men också genom att snabbt 

synliggöra problem som kan finnas, arbeta med normer och värden. 

 

Skolans ordningsregler finns och kommuniceras i verksamheten. För skolan kommer det nu 

mer handla om att också säkerställa att alla följer de ordningsregler som vi har. Lärarna är 

dom vi ska utgå från, vi måste alla leva som vi lär och kollegiet måste känna kraften av att alla 

gör och agera på samma sätt i de uppkomna situationer som vi stöter på. Ett elevinflytande är 

här viktigt, för att vi ska kunna sätta rätt nivå på ordningsreglerna. Elevinflytandet är också 

viktigt för att vi ska få input från de som också berörs av de normer och värden som finns på 

skolan. Vi måste arbeta mer tydligt för att skapa arenor för dessa typer av diskussioner där 

alla ska kunna uppleva att dom är en viktig del i det som skapar skolans helhet. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av verksamheten samt de 

utvecklingsområden vi identifierat (förbättringar av de centrala processerna) i syfte att öka 

måluppfyllelsen (resultaten).  

 

✓ Högre måluppfyllelse. 

✓ Interaktiv undervisning. 

✓ Introduktion av nya lärare och nya kollegor. 

✓ Elevhälsan och dess resurser ska vara känd av alla. 

✓ Psykisk hälsa hos alla. 

✓ Elevhälsosamtal. 

✓ Uppdragsbeskrivning mentor. 

✓ Ordningsregler. 

✓ Elevinflytande. 
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GRUNDFAKTA – SJÖLINS GYMNASIUM 

CASEMETODIK MED RÖTTER UR HARVARD 

Sjölins pedagogiska helhetsidé utgår från en holistisk kunskapssyn där kunskap inte delas upp i 

ämnen var för sig utan att ämnen integreras med varandra och bildar en helhet. Vår 

pedagogik utgår från Casemetodiken som bygger på ett verklighetsbaserat och 

ämnesövergripande arbetssätt med rötter i Harvard. Arbetssättet är tydligt 

högskoleförberedande och förbereder eleverna på utmaningar liknande de som de kan stöta 

på i sitt framtida yrkesliv. 

 

Vår vision är att eleverna ska förberedas för framtida studier och yrkesliv och samtidigt träna 

sociala förmågor och växa som människor. I Casemetodiken tränas även elevernas sociala 

förmågor såsom kritiskt tänkande, samarbete och förmågan att se ur olika perspektiv. En stor 

del av metodiken handlar om att läraren ska handleda eleven i sitt arbete och vi lägger stor 

vikt vid den relationella pedagogiken mellan lärare och elev. Hos Sjölins har lärarna en relation 

till alla elever och vi värnar om deras utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Casemetodiken 

På Sjölins är undervisningen till största del upplagd utifrån olika typer av case.  Ett Sjölinscase 

utgår från en verklig händelse, en situation eller ett dilemma. Varje Sjölinscase är 

ämnesövergripande där flera kurser och ämnen samverkar kring samma case.  

En caseperiod varar i ca 6 veckor och genomgår olika faser. Varje caseperiod startar med en 

intresseväckande uppstart där frågeställningen presenteras.  Därefter sker en undersökande 

del där eleverna får undersöka frågeställningen under varierade undervisningsformer. 

Gästföreläsare och studiebesök är vanligt under denna period men även mer traditionell 

undervisning. Under denna del ägnas även mycket tid till individuell handledning där eleverna 

tränas i att se saker ur olika perspektiv. Varje case har ett tydligt caseavslut som innehåller 

presentationer och examinationer av olika slag.  Examinationer och bedömningar sker både 

under arbetets gång och vid caseavslutet.   

ORGANISATION 

Sjölins fyra gymnasieskolor ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en 

utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna leds i sin tur av Sjölins leds i sin tur av 

skolchef Jimmy Rosengren. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma 

rektorsmöten. Under året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska gymnasieområdet 

gemensamma kvalitets- och ledardagar.  

På skolorna är personalen organiserade i arbetslag som leds av en arbetslagsledare. Rektor, 

biträdande rektor och arbetslagsledarna utgör skolans ledningsgrupp. 

Varje skola har utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.  
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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) 
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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.  
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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. 
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OM SKOLENHETEN SJÖLINS GYMNASIUM VASASTAN 

ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 

Skolans organisation utgår från ledningsgruppen som består av rektor, biträdande rektor (på 

halvtid) samt arbetslagsledarna för Ekonomi- respektive Samhällsprogrammet. 

Arbetslagsledarna är även förstelärare på skolan och leder arbetet med den kollegiala 

utvecklingen. Det kollegiala lärandet drivs i lärteam där förstelärarna driver processerna 

framåt. Temat för det kollegiala lärandet styrs av skolans fokusområden och i samråd med 

förstelärarna. 

 

På veckobasis hålls gymnasiemöten där hela kollegiet träffas. Planeringen för 

gymnasiemötena är rullande där APT, kollegialt lärande samt informationsmöten varvas. Vissa 

veckor öronmärks även denna tid för gemensam planering då vårt arbetssätt med case kräver 

att lärarna ska kunna samplanera.  

 

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 huvudmannanivå. 

 

Läsåret inleds med att vi i kollegiet fullföljer de analyser som vi påbörjade i juni av föregående 

års resultat och verksamhet. Till vår hjälp har vi våra internt samlade slutbetyg, resultat från 

elevenkäterna, LOV-enkäten samt andra utvärderingar av verksamheten, betygsprognoser 

samt EWS+. 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 case-period men även löpande i kursen gör undervisande lärare en avstämning för 

respektive elev som hen har i undervisning. Resultatet diskuteras under arbetslagsmöten 

tillsammans med EHT. Under året införde vi även en utökad elevavstämning, EWS+. som är 

ett internt dokument där läraren kontinuerligt följer upp elevernas resultat för att åtgärder 

och anpassningar ska kunna sättas in.  

 

Under året genomförs normalt två stycken undervisningsutvärderingar för att följa upp 

kvalitén. Våren 2020 ströks den andra undervisningsutvärderingen med hänvisning till COVID-

19.  
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LOKALER 

Inför detta läsår (19(/20) flyttade skolan till nya lokaler på Karlbergsvägen 77. På skolan finns 

nio klassrum, 4 grupprum, ett bibliotek, skolcafé samt ett uppehållsrum förutom 

studieplatser. Nytt för detta läsår är möjligheten att kunna servera mat på plats i skolan. 

Idrotten hålls i KFUMs hall i Alvik och varvas med teoripass på plats på skolan. Inför läsåret 

20/21 kommer vår nuvarande laborationssal att uppdateras så att den är än mer anpassad för 

uppstarten av det Naturvetenskapliga programmet.  

 

ELEVER OCH PERSONAL 

Sjölins Vasastan har idag 283 elever fördelade mellan tre årskurser och två program. 

Programmen är Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi samt juridik och 

Samhällsprogrammet med inriktningarna samhälle samt beteende. Då skolan startade med 

enbart Ekonomiprogrammet läsåret 17/18 har vi idag sex klasser som läser Ekonomi och tre 

som läser Samhälle. Fördelning mellan kön är jämn på skolan. Upptagningsområdet är 

Storstockholm med kranskommuner vilket ger en bred geografisk spridning. På skolan finns 

en aktiv elevår, ett elevråd samt matråd. 

 

Skolan har idag 26 medarbetare. Av dessa är 20 undervisande lärare och övriga tillhör ledning, 

elevhälsa och administrativa funktioner. Ledningen består av rektor och biträdande rektor och 

den utökade ledningen innefattar även arbetslagsledarna. Skolans elevhälsa (EHT består av 

rektor som leder arbetet, specialpedagog (även biträdande rektor), skolkurator, studie- och 

yrkesvägledare samt skolsköterska. Skolpsykolog deltar i arbetet inom EHT ca två gånger per 

termin och deltar även i det kollegiala lärandet (handledning). Skolläkaren var inbjuden till 

den 25/3 men kunde ej delta på grund av COVID-19.  

 

Behörigheten bland lärarna är hög men luckor finns. I dessa fall genomförs fortbildning för att 

de som saknar ska tillgodogöra sig sina legitimationer för att garantera kvaliteten i 

undervisningen. .  

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Ekonomi programmet Inriktning EKEKO 32 32 33 

Ekonomiprogrammet Inriktning EKJUR 32 32 31 

Samhällsprogrammet Inriktning SASAM 32 16  

Samhällsprogrammet Inriktning SABET 32 16   

Totalt      

Aktuella siffror: juni 2020 

 

 


