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En relationsstyrd skola 

Exempel Patrik (Förväntan + Strategier)
Kamp-Kollaps-Kompis-Klaga-Koncentration (Avläsning)
Fokus på ditt görande snarare än elevernas



Normsystem via relationer 

Vi-tänkande ”Vår skola”  
Kultur via rutiner, uppföljningar och konsekvens
Individuellt ledarskap kompletteras av kollektivt ledarskap
Kultur påverkar förväntningar och normer



”Ovilsamma”
1. Svek

2. Besvikelse

3. Understimulerade

4. Strategilösa

5. Motiverad till annat

6. Medicinska orsaker

7. Brister i miljö och 
struktur/schema

8. Stress- tex att ligga 
långt efter

9. Språk

10. Otydlighet 
ledarskap



Hållbart ledarskap

Stabilitet  - närvaro och rutiner 

Trovärdighet - lever som man lär 

Tillgänglighet - finns när det behövs 

Står fast - håller när det blåser 

Artighet 



Hållbart ledarskap

Lojalitet - främst mot eleven 

Anpassar - till verkligheten snarare än mål och systemet 

Uppföljning, uppföljning, uppflöljnng 



Hållbart ledarskap
Förståelse för sitt uppdrag - tillit till förmågan att lära 

Strategi - fokus på Hur lika mycket som Vad 

Ge stöd till s.k. exekutiva funktioner 

Bygger relationer med de mest utmanande 



Hållbart ledarskap

OEMOMOTSTÅNDGLIGT  

ARTIGHET 



Tre rutiner för hållbarhet
• Bonjour-rutiner: att samla in. ”Collect 

before you direct.”

• Au-revoir rutiner: att länka till nästa möte 
och ”försäkra” nästa kontakt

• Ensemble-rutiner: ”samma båts 
principen” t ex ”vi-känsla”, 
”behövskänsla”  och att ”länka till” andra 
vuxna



Intention påverkar beteendet 
Kroppsspråkets betydelse

Exempel:  
Konflikt på gården 
Hälsningsintention



Auktoritet/Trovärdighet

• rykte

• position i rummet 

• hållning

• tempo

• förberedelser

• ”formalitet” 

• kunskap (förstås!)



Uppcheckning: hårt budskap, mjukt sätt



Spelregler

• Var

• Vad

• Hur

• När och hur länge

• Vem

• Varför



“Lektionens” sex moment

Förberedelser för uppmärksamhet

Uppmärksamhet

Instruktion/Information

Övergången

Enskilt-eller grupparbete

Uppföljningen



Är detta vad med menar med  är bra undervisning?

• Genomgång, 5 min

• YouTube film

• Läs texten

• Diskutera begrepp, sammanfatta med en 
kompis

• Svara på frågorna på s. 48

• Samling med feedback



Struktur och kvalitet

• Hjärtat

• Hjärna

• Händer

• Fötter



Vad gör de  ”bästa”?
• ”Kärlek” och struktur 

• Inlärning: vet vad de vill; hittat egen metod

• Systematisk reflektion och träning

• Ansvar: ta stort ansvar för sina resultat; 
Inrevärldsorienterad inte yttrevärldsorienterad

• Relationer: satsar mycket på de svåraste

• Vågar vara ledare men sköter det snyggt
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TACK FÖR IDAG!

Våga vara ledare med kärlek och struktur -  
och ett kroppsspråk som förstärker
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