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"Med ett starkt fokus på uppdraget, 
optimism och framtidstro"

Att leda ett utvecklingsarbete i en skola handlar 
mycket om att se till att själv stå stark och trygg i 
sin egen yrkesroll och blicka framåt.



DN:s skolledarpris, ”en rektor som vet vad 
hon vill och gör skillnad i skolan” 

Chefredaktör Hans Bergström

Ambassadör för Fri företagsamhet i 
Uppsala län
Gabriella Ekström har med stort engagemang och 
entusiasm utvecklat Stordammens skola till en skola som 
både lärare och elever trivs i. 

Fri företagsamhet- Svensk näringsliv

Skolornas fredspris
Emerichfonden

Heja Rektorn- priset 
Gabriella Ekström Stordammens skola 

”En rektor som vågar”

Rektorsakademien
Böcker;

➢ Lärande ledare- Ledarskap för dagens och framtidens skola

➢ Jag är bra och du är bra…… så är det!

➢ Lärare som ledare- i och utanför klassrummet

➢ Ledamot i Nationella styrelsen för Lärarförbundet skolledare

➢ Ledamot Skolforskningsnämnden (praktiknära forskning)



Ledarskap i ett välfärdsföretag

• En välskött organisation som måste skötas 

• En helhet där alla delar dra åt samma håll

• Målstyrt – förväntanskultur

• Marinera med det som är viktigt

• Det som är viktigt säger man många gånger

• Bästa laget på planen

• Gott självförtroende ger segrar 

• Hitta frirummet 

• Fatta beslut, inget personligt tyckande



GÖR DITT FRAMTIDA JAG STOLT



AUTENTICITET

Framgångsrika ledare är 

autentiska. De tar med sig 

själva, inklusive sin djupaste 

övertygelse, sina normer och 

värderingar, till jobbet. De är 

alltid sig själva i sin roll som 

ledare.        R. Starrat



Vision

Vision utan handling är bara en dröm

Handling utan visionärbaraett tidsfördriv

Vision tillsammans med

handling skapar en framtid



” Om man inte vet vart man ska, 
är det ingen idé att skynda sig.

Man vet ju ändå inte när man är 
framme”

Nalle Puh



TYDLIG 
MÅLBILD

Stordammen F-9  

”Den internationella skolan nära dig”

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR
“Alla ska lyckas”



Varför går jag till 
jobbet?

Stefan Söderfjäll- Ledarskapets fem utmaningar 2009



Går jag till jobbet om dagarna för att ha 
något att göra eller för att åstadkomma 
något?



Om svaret är att du vill åstadkomma 
något så kommer följdfrågan:

Vad vill du då åstadkomma med 
ditt jobb?





”Jag vill vara med och påverka 
framtiden eftersom jag tänker leva 

i den.”

Jag vill möta våra barn i framtiden och se hur de har 
utvecklats från små individer till vuxna 
ansvarstagande personer med optimism och 
framtidstro

Citat Gabriella Ekström Filipsson



Våga drömma
Jag vill vara med 

och påverka 
framtiden eftersom 
jag tänker leva i den



Organisationen är ett levande socialt system som 
måste skötas och vara effektivt som ett bra 
fotbollslag i toppen av tabellen.

Att leda en organisation- inte personer

Att fatta gemensamma beslut som man är lojal 
med, inget personligt tyckande

Att vi har ett professionellt förhållningssätt



Organisationens berättelse
De symboliska och kulturella krafterna är viktiga.

Genom att ledaren tänker och talar om företaget 
som en gemenskap, hänvisar till företagets historia 
och lyfter fram den goda berättelsen, ceremonier 
och högtider och allt som förenar, skapar 
meningsfullhet och sammansvetsning.

Oskar Öquist 2010



Att leda kulturen

Värderingar har stort inflytande över 
normerna och ledaren som styr normerna 
har därför stort inflytande på det kollektiva 
beteendet. 

Samspelet mellan människor skapar normer = 
kulturen





Våga pröva



Visionen-våga drömma

Utmana dig själv



Visionen-våga drömma

Utmana dig själv



Se
möjligheterna

Stordammen F-9  

”Den internationella skolan 

nära dig”



Rummen för spontana möten

Genom att förändra rummen kan man påverka 
stämning, anda och atmosfär.

Man bör särskilt uppmärksamma platser där 
många människor träffas så att nya möten kan 
uppstå.

Loungen, restaurangen, entréer m.m.
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SATSA OCH LYCKAS

Nya Stordammen F-9  

”Den internationella skolan nära dig”





Hur ser din berättelse ut?





När nättrollen drevar





Jag visste att jag gjort rätt!

NEJ, JAG TÄNKER INTE VIKA MIG!



MOD 



Rimligt respekterad 
över tid, passion, hårt 
arbete och utbildning



Viktigt i kris
• Håll fast vid vardagen.

• Var lugn, glad och trygg och utstråla det!

• Information, information, information inåt och utåt. Täta informationsmöten, varje em samt mån 

morgon. Information skapar trygghet, förtroende och tillit. Informationen behöver vara saklig och inte för lång.

• Gör bra telefonlistor med viktiga personer.

• Ta hjälp utifrån, ring livlinor och andra som kan/vill hjälpa till.

• Ha fika, frukt, kaffe osv, var generös.

• Var lyhörd, finns det oroshärdar bland personal eller elever/klasser som behöver mer än andra? Ta temperaturen ofta. Se till 
att elever/klasser/ personal får stöd och samtal om de behöver.

• Rensa kalendern men håll kvar möten som involverar personer utifrån i så stor grad som möjligt, annars kan man sprida 
osäkerhet till andra.

• Anteckna det som händer, för logg.

• Vara närvarande. Visa sig mycket bland elever och personal skapar trygghet.
• Ta en stund ibland, andas, analysera läget.

• Lyssna på andra, pladdra inte för mycket och lova inte för mycket.

• Samla en bra stab och dela upp/delegera arbetet.

• Viktigt att framstå som ledare och att ledarskapet är tydligt och tryggt.
• Sov ordentligt! Håll i vanor och ät!

• Uppdatera hemsidan och låt den vara aktuell, lägg ut något litet varje dag, växla mellan information om vardagen och det 
aktuella läget.

• Ha koll på våra handlingsplaner, påminn om dem och det vi har bestämt; t ex besökspolicy, inrymning, krisplan och 
likabehandlingsplan.

• Om man får frågor kan man tänka efter en stund och inte ha bråttom att svara.





Man lever inte 
som man lär

Man lär som man 
lever



Gör fel, gör om, gör rätt

”Klokheten har vi fått från våra 

erfarenheter..

Erfarenheterna kommer från våra 

dumheter.”

Sacha Guitry 1885-1957
Fransk skådespelare, regissör och dramatiker. 



”Många människor är förändringsobenägna”

”Det finns alltid motstånd mot förändringar”

Eller

Människor gör sitt bästa utifrån sin förståelse

”Man är ju inte dum frivilligt.”

Axel Targama 2012



En ny ideologi kräver en 
förståelsebaserad handlingsteori

• Vi handlar utifrån vår förståelse

• Vi följer upptrampade stigar

• Vi lär oss via handling och reflektion

• Vi lär oss genom social interaktion

• Förståelsen manifestareas i det vi säger och i det vi 
gör.



Vår förståelse

Förståelse, förändras och utvecklas vid 
händelse och aktiviteter som ger en 
möjlighet att upptäcka och som väcker 
reflektioner.



Förtroende

Att leda och att organisera innebär att få 
till stånd lärprocesser, där en gemensam 
förståelse utvecklas och förändras. 
Förtroende ersätter då till betydande del 
kontroll.



Kontroll, är en… 

Att ha koll på, är en…



Systematiken

Att leda Kvalitetsarbetet

Projekt eller process

Att ta beslut



Mål 2019-2020

• Inkludering – tillgängliga lärmiljöer

• Digitalisering av undervisningen

• Höja kunskapsresultaten 

• Bedömning för lärande, BFL

• Utmana de duktiga eleverna

• Särskilt begåvade elever

• Attraktiv och trygg skola



Analysfrågor

Vilka resultat finns om dina elever och din skolas verksamhet?

• Hur ser helheten ut?

• Vilka insatser har gett störst positiv effekt för elevernas resultat?

• Beskriv insats och effekt? Ge exempel på åtgärder.



Arbetsmodell för analys av resultat på alla 
nivåer jaget-laget-skolan

1. Börja analysen med öppet sinne. Ge din egen synpunkt på resultatet.

2. Sortera resultaten. Finns det skillnader mellan klasser, årskurser, ämnen, kön           

3. Beskriv skillnaderna

4. Förklara vad i undervisningen som påverkat resultatet.

5. Sammanfatta din analys och lärdomar.

6. Identifiera förbättringsområden.



Att styra och leda mot en 
feedback kultur 

1. Chefens kommunikationshjul/plan

2. Att planera kommunikation

3. Från nuläge till önskat läge-
kommunikationsmål





Kommunikationssystemets tre delar

Vem Hur Vad

(aktörer) (kanaler) (budskap)

Utbildn.förvalt. Möten Operativa

Ledning Linjen Feedback

Chefer Intranät Sociala

Medarbetare Veckoblad Ekonomiska

Facket Nyhetsbrev Strategiska



8 steg för att få medarbetare att 
engagera sig i förändringen

1. Skapa förändringsvilja och engagemang

2. Formulera en attraktiv framtidsvision

3. Skapa trygghet

4. Kommunicera snabbt och ärligt

5. Skapa utrymme för dialog

6. Hålla grytan kokande

7. Gå i spetsen och var uthållig

8. Planera budskapet väl



Kommunikation

Kommunikationsstil Fokus Resultat

Dialog

Avvakta

Fråga

Reflektera

Undersök okända 

möjligheter

Ny förståelse och 

insikt

1+1=3

Diskussion

Resonera

Respektera olikheter

Sammanfatta 

motsatser

Nå fram till en 

kompromiss

1-1

Debatt Argumentera för och 

emot

Försvara 

särintressen

Någon/något 

vinner

1-0

Vilken kommunikationsstil har du?



Från nuläge till önskvärt läge-
kommunikationsmål

Utmana dig själv

Se möjligheterna

Våga pröva

Satsa & lyckas

Ökad 
kunskap

självkännedom
Större 

komfortzon

Kreativitet 

Positivt logiskt 
tänkande & 

handling

Framgångar

Ser 
alternativ

Ser fördelar

Målinriktad

Nya idéer

Optimistisk 
inställning

Fokuserad





Hur kommunicerar du?



Stordammens demokratiska puls
Nivåer och typ av uppgifter

Konkret utförande

Kvalitet, känsla i praktiken

Operativa planer och program, 

samlat kunnande 

uppdragsfokus

Vision Organisationen i 

omvärlden; 

syfte och avgränsningar

Strategier Yttre relationer

Balans mellan nuvarande och nya koncept 

utveckla alternativ

Bygga strukturer/system

Balans mellan nutid/framtid

Omvärlden, framtiden

EU, OECD, FN, världsfreden

Politiker

Skolchef, tjänstemän
Rektor

Skolledning                                                            Bitr.rektor

STABEN: Administration, HR,                                     

IT-ansvar m.m.                                                                            Arbetsmiljögruppen

(stödjande)

Förstelärare                              Utvecklingsgruppen 

Lärarlagen      

Stordammens duktiga elever



Högpresterande grupper 
Losada & Hephy 

De finns tre dimensioner för ett 
högpresterande och effektivt 

arbetslag/lärarlag

Viktigt att välja rätt perspektiv!



Effektiva team
Hög presterande (HP), mellan presterande (MP), låg presterande (LP)

Positivt språk,

uppmuntrande och

stödjande

HP 5 positiva kommentarer

MP 1.8 

LP 1 

Negativt språk, går inte, 
underkännande,  
kränkande

1 negativ kommentar

1

4



Positiv kommunikation

• Uttala  beröm

• Ge uppmuntran, support

• Ge stödjande uttryck som kan ”höras”

• Bygg vidare på andras tankegångar

• Uttryck entusiasm

• Prata om de bra saker man gjort

• Prata lösningsfokuserat

• m.m



Tidens betydelse

I all kommunikation är tiden en viktig 
men ofta förbisedd faktor.

”Väntetid” ger ”bättre” svar



Triggers

• Det ska kännas bra att gå till jobbet

• Det ska kännas bra att vara på jobbet

• Det ska kännas bra med jag gör på jobbet

• Det ska kännas bra att gå hem från jobbet



Triggers
1. Höga förväntningar

2. Ta på den professionella ryggsäcken

3. Att kliva ut på scenen

4. Det finns ingen ”one-size-fits-all-lösning”

5. Positiv framåtsyftande vision

6. Tydlig värdegrund, demokratiska arbetssätt, etik

7. Tillit och tilltro till varandra

8. Positiva framtidsbilder, vi vinner matchen

9. KASAM, framtidstro



NOLLTOLERANS

Ju sämre det är ställt med etiken, desto 
mer behövs juridiken!



NOLLTOLERANS

”Nolltolerans är ett annat exempel på vägen mot 
helvetet kantad med goda intentioner”

Curwin och Mendler, amerikanska pedagoger



Medvetenhet om maktförhållande

• Förståelse och medvetenhet om 
maktutövningens roll och betydelse

”Makt kan i princip användas på två sätt; för att 
trycka ner eller för att lyfta upp”



Ledarskap

Lärarnas ledarroll har stor betydelse för 
skolans klimat. I en stökig och 
ostrukturerad miljö odlas mobbning och 
destruktivitet. Eleverna bildar subkulturer 
när de möter en osäker vuxen med svag 
ledarroll. Där anger de själva klimatet.

Det är viktigt att skolan har tydliga 
demokratiska spelregler. Det hjälper 
eleverna att själva komma fram till en egen 
moraliskt uppfattning.    Allan Guggenbühl



( 2)

• Moral

• Etik 

• Yrkesetik

Skolledarföreningen

Från grekiskans ethos, betyder vana sed
Medvetna principer, grunden för normer och värderingar 
som styr våra handlingar.

Från grekiskans mos, betyder vana sed
Oreflekterade handlingsnormer vi använder i vardagslivet 
och som är präglade av vår kultur.

Underavdelning till etik. Yrkesetiska normer som styr 
ett professionellt handlande.



Etiskt ledarskap

• Autencitet

• Ansvar

• Inkludering, närvaro



STORDAMMENS VÄRDEGRUND

DEMOKRATI

TRYGGHET

ANSVAR

EMPATI



Framgångsfaktorer för 
motivation



Visualisera morgondagen

Planera för framtidsscenarier

Att läsa spelet

Se mönster- hitta röda tråden

Resultat går inte alltid att förutsäga 

När man såg Wayne agera på isen blev man alltid imponerad. Allt han gjorde 
på isen såg så enkelt ut – det var som om han hade ett sjätte sinne. I en intervju 
fick han frågan om vari hans hemlighet låg. Han svar på frågan var – ”Det är 
enkelt – jag beger mig alltid dit där pucken ännu inte befinner sig”. 

(Kline & Saunders, 1995)



Mindset Grit Driv Sisu 
Jävla anamma

Medveten övning och 
ihärdig ansträngning 
krävs för utveckling 

Dweck,Dockworth, Ericsson



Bästa laget

Det jag tränar på blir jag bra på

Fokusera och coacha

Mindset





Du blir vad du tänker

Carols forskning handlar om att 
elever som tror att hjärna utvecklas 
när man anstränger sig, presterar 
bättre än de som tror att det krävs 
talang och att detta inte kan 
förändras. Carol S. Dweck motivationsforskare  



Du blir vad du tänker

Vår motivation påverkas av andra 
människors förväntningar och 
återkoppling, vår egen självbild och 
individuella drivkrafter. Det handlar om 
vikten av autonomi, jakten på beröm 
och hur du förhåller dig till talang och 
förmågor. Alva Appelgren



Motivation genom;

• Delaktighet – jag trivs i min grupp

• Att träna – lösningen är min belöning

• Självständighet – jag har valmöjligheter

• Utveckling – jag är med i projektet och 
arbetar framåt

• Syfte och mål – svara på frågan varför

Tibelius Bodin



Att ge beröm

• Smaka på orden innan 
du spottar ut dem

• Vara varandras PT- ge 
coachning

• Plusbomba - 5 positiva 
på en negativ 
kommentar

Inre beröm- det du ger dig själv

Utfallsberöm- ger information om 
något blivit rätt eller fel ( fel- vi 
saktar ner)

Processberöm- beskriver hur något 
gjordes och vad som hände

Reglerande beröm- beskriver vad 
som hänt och hur vi kan ändra eller 
göra något åt det

Personberöm/karaktärsberöm- är 
kopplat till vem som gjort det inte 
vad som är gjort

Appelgren, Hattie, Timberly 



Framgångsfaktorer
Positivt, dynamiskt, kommunikativt, demokratiskt och starkt ledarskap
Fokus på mål och resultat, en lärande organisation
En platt organisation med individuellt inflytande och personligt ansvar. 
Vi skapar framtidstro genom att  måla upp positiva framtidsbilder.
Vi utgår från att alla barn har samma möjligheter och samma ansvar.
Kulturen och vardagslivet på Stordammen genomsyras av 
förtroendefulla relationer och tillit mellan individer.
Tydlig och öppen kommunikation
Demokratiska beslut är styrande 
En lekfull social kultur mellan vuxna.
Vi bekämpar ”Jantelagen”.
Vi fokuserar på det vi kan göra någonting åt, det som ligger inom vår 
påverkanssfär.
Vi firar resultat.
Vi lever efter devisen “framgång tröstar motgång”
Vi skapar en god estetisk miljö.
Vi skapar en känsla av samanhang, KASAM.
All personal äger Stordammens utveckling och process.





Gabriellas motivationskomihåg

✓ Ha en tydlig organisation

✓ Ha en vision som berör. Det ska

finnas känsla i den och alla ska

ställa upp på den.

✓ Ha en allomfattande och tydlig

demokrati.

✓ Mingla runt för att se, höra,

diskutera, förstå och lära

✓ Uppmuntra och tillåt mångfald i hur

man utför ett jobb

✓ Stötta personalens idéer, funderingar

och arbetssätt

✓ Uppmuntra vars och ens speciella

intressen och kunskaper

✓ Säg alltid: Våga pröva! Dåliga idéer

självdör och man får fråga sig vad

man lärt sig

✓ Samla mycket kunskap, din och min

och gör något bra av det

✓ Ha tydliga förväntningar på resultat

✓ Ha många anledningar att fira

✓ Vidareutbilda varandra

✓ Leta inte efter fel


