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Malin Valsö
leg psykolog

Josimar Blanco
rektor
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3 framgångsfaktorer 

kultur struktur systematik
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Padlet 



Fundera och skriv i padlet

Vad har du för 

förväntningar på 

eftermiddagens 

workshop?



3 framgångsfaktorer 

kultur struktur systematik
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Kultur 
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Kultur

Psykologisk 
trygghet

Samsyn 
5 gånger mer 

kärlek 
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Psykologisk trygghet
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Tillitsbeteenden

• Be om hjälp
• Delegera en uppgift 
• Uppmuntra varandra att prata 

om misstag och rapportera 
problem

• Var en förebild och dela med dig 
av misstag och lärdomar

• Bemöt information om problem 
med intresse

• Bjud in till samtal om lärdomar
• Gör fler tillitsbeteenden



Fundera och skriv i padlet

Psykologisk trygghet
• Be om hjälp
• Delegera uppgifter
• Uppmuntra varandra att prata om 

misstag och rapportera problem
• Var en förebild och dela med dig av 

misstag och lärdomar
• Bemöt information om problem 

med intresse
• Bjud in till samtal om lärdomar
• Gör fler tillitsbeteenden

Vad kan du göra för att 

bidra till större psykologisk 

trygghet?



Presentation + roller 

Presentera er: 

1. Namn

2. Roll/profession

3. Ort

Koll på tiden

Alla kommer till 
tals

Hålla sig till 
ämnet



Fika 
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Samsyn



Skolans uppdrag

Utveckla
• Kunskaper

• Demokratiska värden 
och beteenden

Skolan

Elevhälsan

Elevhälsans 
kompe-
tenser



Diskutera

Skapa samsyn

• Vilka begrepp behöver ni 
skapa samsyn kring på din 
skola?

Främja Förebygga Åtgärda

Tillgänglighet Likvärdighet Salutogen 

Värdegrund ?
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5 gånger 
mer kärlek 



A CB
20% 80%
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Fundera och skriv i padlet

Uppmärksamma det som 
funkar:

• Hur gör du för att 
uppmärksamma 
konstruktiva beteenden?



Struktur

2021-05-25 23



Struktur 

Teamarbete Goda möten 
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TEAM = tydlig grupp med tydligt mål



Diskutera

• Tydliga roller
• Gemensamma mål och 

aktivieter

Tydlig 
gruppidentitet

• Syfte
• Kortsiktiga och 

långsiktiga mål 

Gemensamma 
mål

Hur ser det ut 
på era EHT och 
i era arbetslag?



Paus 
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• Ha en agenda
• Dela agendan innan
• Använda agendan
• Börja och sluta i tid
• Förberedda deltagare

Möten
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Fördela tiden

Förebygga 
och 

främja

> 51 %

Åtgärda

< 49 %

Främja

Förebygga 

Åtgärda 



Enskild reflektion 

Hur skulle du vilja att ni 
använder och prioriterar 
er tid på EHT-mötena?



Systematik
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Systematiskt 
kvalitetsarbete Var är vi?

Vart ska 
vi?

Hur gör 
vi?

Hur blev 
det?
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Skapa statistik på EHT-möten 
eller från din kalender

Klass Kön Problem 
Kunskap Närvaro Kränkningar

Natur 1A Pojke →

flicka

x

Natur 1B Pojke x

Bygg 1C Flicka x

Arbetslag 

Sam

Alla x

Natur 1A Pojke →

pojke 

x

• Skriv ut

• Fyll i

• Avsätt 5 minuter i slutet av 

nästa EHT för reflektion

• Börja nästa EHT-möte med 

att diskutera insatser på 

gruppnivå
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Smarta mål

S

Specifikt

M

Mätbart

A

Accepterat 

R

Realistiskt

T

Tidsatt 

A 

Aktiviteter 
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Sammanfattning
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Psykologisk 
trygghet 

Samsyn 5 gånger mer 
kärlek

Teamarbete 

Goda möten Systematik Smarta mål
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Enskild reflektion

Gör en plan
• Vad behöver ni arbeta vidare 

med i ditt team? 
• Vilka är era prioriterade utvecklingsområden?

• Vad är ert nuläge?
• Vad är ert största behov?
• Vad är möjligt och rimligt att genomföra?



Berätta kortfattat 

Runda: 
• 1 sak ni tar med er 

från idag

Säg hej då 

till gruppen! 



2017-09-12
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malin.valso@elevhalsokonsulterna.se josimar.blanco@elevhalsokonsulterna.se



Lästips!

• Henrikson & Habitud: Ensam 
eller stark: åtta principer för 
framgångsrika team

• Jarl, Blossing & Andersson: Att 
organisera för skolframgång: 
strategier för en likvärdig skola

• Elevhälsans grunder
https://www.elevhalsokonsulterna.se/elevhalsans-
grunder/

• Skolinspektionen: Rektors 
ledarskap 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-
vagledning/rektors-ledarskap/

• Skolverket: Systematiskt 
kvalitetsarbete
- så fungerar det 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-
organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-
skola-och-forskola/systematiskt-kvalitetsarbete-i-
skola-och-forskola#h-
BRUKanalysverktygforallaskolformer

• Skolverket: Vägledning för 
elevhälsan 
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stod
material/2016/vagledning-for-elevhalsan

https://www.elevhalsokonsulterna.se/elevhalsans-grunder/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/rektors-ledarskap/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola#h-BRUKanalysverktygforallaskolformer
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2016/vagledning-for-elevhalsan


Padlet

1 sak du tar med dig 
från idag

43


