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“Examen på fredag - jobb på måndag”

• Förstelärare
• Värnhemsskolan
• Eleverna
• Framtiden



Ledarskap i skolan 
Dagens agenda

● BAKGRUND
● UPPLÄGG
● LITTERATUR
● VERKTYG
● UTVÄRDERING
● FORTSÄTTNING 
● FRÅGESTUND?



BAKGRUND: Syfte & mål

● Förbättringsområden 2017
○ Måluppfyllelse
○ Elevnärvaro
○ Studiero

● Kollegialt lärande som åtgärd
○ Stärka ledarskapet i skolan
○ Förbättra studieron i syfte att öka 

måluppfyllelsen



UPPLÄGG: Tid & praktiska förutsättningar

● Läslogg Classroom
● Strukturerade samtal
● Auskultation
● 8 träffar



LITTERATUR: Lorraine Monroe som röd tråd

• Att lyfta en skola
• Lärarens roll
• Skolledningens 

stöd

“Varken Jesus, Mohammed eller 
Buddha kunde undervisa i kaos”

(Lorraine Monroe)

Foto: Pål Sommelius/TT



VERKTYG: Åtta sätt att stärka ledarskapet



VERKTYG: Starter

Mål: Skapa arbetsro, lugn och 
överblick - få alla elever aktiva direkt

● En uppgift till alla t.ex. inledande 
frågor i Classroom (check in)

● Lektionsupplägg i punktform på 
tavlan & i Classroom 



VERKTYG: Lektionsplanering

Att skapa strukturerade 
lektioner

Mål: Skapa struktur, 
tydlighet och kvalitet i 
undervisningen samt 
effektivisera elevernas 
lärande.

https://www.youtube.com/watch?v=3SalknXhumI&feature=youtu.be


VERKTYG: Lektionsplanering



VERKTYG: Ordningsregler

● Inte äta i klassrummet
● Mobilhotell
● Inte komma försent
● Räcka upp handen
● Sitta still

Konsekvent och uthållig



VERKTYG: Digital feedback



● Varför?
○ Inventera “läget” på skolan
○ Från information till interaktion
○ Underlätta för kollegor/elever
○ “Rätt” sätt enl forskning

● Hur?
○ Filmer om formativ bedömning/hur ge feedback 

i Classroom, bl a från PI
○ Teoretisk auskultation, ej i klassrumssituation

VERKTYG: Digital feedback



VERKTYG: Relationsskapande (värderingsövningar)

● Relationens betydelse för 

ledarskapet i klassrummet  

● Att leda olika 

värderingsövningar 
(Teflontestet/Ett steg fram/ Fyra 

värderingsövningar samt PK-

mannen - UR Skola)



VERKTYG: Relationsskapande (värderingsövningar)

https://urskola.se/Produkter/198742-PK-mannen-Hur-ser-en-svensk-ut#start=0&stop=92


VERKTYG: Magi

"Du ska ha en planering och du ska vara 
magisk" (Lorraine Monroe)

● Hur hittar vi var och en som lärare 
våra speciella gåvor, talanger, lärstilar 
och engagemang?

● Hur kommunicerar vi med passion och 
engagemang?



VERKTYG: Magi

”En lärare som hela tiden undervisar om 
samma saker på samma sätt dör långsamt 
men säkert inför eleverna” (Lorraine 
Monroe)

● Hur anpassar vi, förändrar vi och förbättrar våra 
undervisningsmetoder för att möta nya 
generationer av elever och säkerställer hög kvalitet i 
undervisning och lärande?



VERKTYG: Strukturerade samtal

● EPA
● Samtalsövning utifrån 

Läslyftsmodul -
Språkutvecklande arbetssätt i 
alla ämnen

● Progressiv brainstorming
● Expert - tvärgrupper 



VERKTYG: Lågaffektivt bemötande

“Barn som kan uppföra sig gör det. De barn 
som av olika skäl inte klarar det, måste få 
hjälp att hantera svåra situationer med 
bevarad värdighet och självkontroll.”

(Bo Hejlskov Elvén)



Vad är lågaffektivt bemötande? 

● Hantera problemskapande beteende
● Förebygga problemskapande beteende
● Främja trygghet
● Händelseanalyser - konkreta handlingsplaner

VERKTYG: Lågaffektivt bemötande



VERKTYG: Lågaffektivt bemötande

Mål:
● öka kunskapen om ett lågaffektivt bemötande
● kunna anpassa krav samt hantera konflikter i 

klassrummet genom att använda ett lågaffektivt 
arbetssätt

Uppgift: Fundera över i vilka situationer du använder 
lågaffektivt bemötande i klassrummet för att möta 
konflikter eller situationer som uppstår.



“I skolan upplevs ofta beteendeproblem som att det är 
eleven som har problem. I verkligheten är det dock oftast 
omgivningen som upplever elevens beteende som ett 
problem. Eleverna ser själva sällan sitt problem som ett 
problem, vilket gör att de inte har automatiskt motivation 
att ändra sitt beteende. Ansvaret ligger hos dig själv och 
dina kollegor och att ni måste vara väldigt motiverade att 
ändra den aktuella situationen så att beteendeproblemen 
inte uppstår fler gånger.”

(Bo Hejlskov Elvén)

VERKTYG: Lågaffektivt bemötande

http://hejlskov.se/lagaffektivt-bemotande


Utvärdering juni 2018

• I huvudsak nöjda
• klklklk



Utvärdering juni 2018



Utvärdering juni 2018



FORTSÄTTNING: LÅ 2018-2019

Fokus för det kollegiala lärandet är 

Ledarskap i skolan, med hjälp av 

språkutveckling/språkutvecklande 

ämnesundervisning som 

förhållningssätt.



Syftet med Värnhemsskolans kollegiala lärande läsåret 2018/2019 är att 

stärka ledarskapet i klassrummet genom att fortbilda lärare i olika 

språkutvecklande metoder i läs- och skrivdidaktik, vilket i sin tur syftar till 

att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga.

Vi befäster Värnhemsskolans arbete med ledarskap i klassrummet genom 

att koppla ihop språkutveckling/språkutvecklande ämnesundervisning med 

förra läsårets fyra verktyg; ordning och reda, starter, lektionsplanering samt 

lågaffektivt bemötande, för en fortsatt ökad måluppfyllelse och förbättrad 

kvalitet i undervisningen.

FORTSÄTTNING: LÅ 2018-2019



FORTSÄTTNING: LÅ 2018-2019

Fyra verktyg utifrån förra årets utvärdering: 

1. Ordning och reda

2. Starter

3. Lektionsplanering

4. Lågaffektivt bemötande

Varje område har 3 KL-träffar (45 minuter) och 6 

språkutvecklingsträffar (15 minuter).

Fyra auskultationer ska genomföras under hela året



FRÅGOR?

Ni kan också maila era frågor till oss!



VÄRNHEMSSKOLAN

alexandra.allard@malmo.se
linda.freij2@malmo.se
åse.ranemyr-holmberg@malmo.se
kerstin.ryning@malmo.se
fredrik.tillaeus@malmo.se
anna.windeleff-gustavsson@malmo.se
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