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Studiero i praktiken
– Från stök till resultat och trygghet

 u Vi vände från stök till resultat!

 u Lärarcoachen ger råd och tips

 u Möblera för ett lugnare klassrum

 u Pax i skolan gav trygga elever

STOCKHOLM  17 MARS, LIVESÄNDS ÄVEN DIGITALT

 u Så skapar ni klassrumsmagi

4+
n	Konferens för 
 hela arbetslaget

n	Gå fyra så 
 bjuder vi 
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Med reservation för ändringar

08.15  
Registrering
Kaffe/te och smörgås. Samtala med lärarcoachen i Coachens 
hörna

09.00  
Konferensen inleds
Moderator Malin Valsö hälsar välkommen

09.10
Klassrumsledarskap och relationskomptetens   
som främjar studiero
Relationskompetens är mer än goda sociala relationer mellan 
lärare och elever. Det är också nära kopplat till kunskapsupp-
draget med utgångspunkten att kunskaper, färdigheter och för-
mågor växer fram i och genom relationsprocesser. Vad utmär-
ker då de lärare som lyckas med att få sina elever att utvecklas 
kunskapsmässigt samtidigt som eleverna mår bra och känner 
lust att vara i skolan och lära? 

n  Vad innebär relationellt ledarskap?
n  Relationen mellan didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och  
 relationskompetens
n  Hur bygger man goda och respektfulla relationer som bidrar till en  
 trygg och inkluderande lärmiljö?
n  Så skapas magi i klassrummet

Åsa Hirsch
Docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Åsa Hirsch har som forskare fördjupat sig i 
frågor om undervisning och bedömning. För ett 
par år sedan kom boken Formativ undervisning 
och hösten 2020 kom Relationellt ledarskap i 
klassrummet – så skapas magi. Åsa Hirsch är  

   numera också utbildningschef för   
   rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet

10.30
Att vända från stök till resultat – resan mot ökad studiero
När Henrik tillträdde tjänsten som rektor på Ronnaskolan 
rådde allmänt ofokuserat stök i klassrummen. Det första steget 
i utvecklingsresan var att ta tag i relationerna, både mellan 
lärare-elev och elev-elev. Nästa steg blev en kompetensresa med 
syfte att lyfta undervisningskvaliteten. Idag råder dynamisk 
studiero och fina relationer som stärker lärarnas undervisning 
och elevernas lärande. Så vad händer i klassrummen i   
Ronnaskolan?

n  Vad är studiero egentligen? Vad är det vi försöker uppnå?
n  Så arbetar vi med relationer och kommunikation
n  Tydliga strukturer för både elevers och lärares utveckling
n  Pedagogens roll som ledare, motivator och inspiratör

Henrik Ljungqvist
Rektor Ronnaskolan 

Henrik Ljungqvist är rektor på Ronnaskolan       
 i Södertälje. Under sin tid som rektor har 

Henrik även arbetat med ledarskaps- och 
personalutveckling och med skolutveckling i  

   Taiwan. 

Renas Khezri 
Trosa kommun 

Renas Khezri är idag rektor i Trosa kommun 
men drev tillsammans med Henrik utveck-
lingsarbetet i Ronnaskolan. Som skolledare 
har Renas skapat strukturer och drivit pro-

cesser som gynnar och stärker lärarnas relationella ledarskap i 
syfte att skapa en god studiemiljö. 2020 kom Henrik och Renas 
bok Förändringsledning i praktiken: mod att leda skola.

11.30
Lunch
Passa på att samtala med lärarcoachen i Coachens hörna.

Konferensprogram

Åsa Hirsch guidar oss i hur vi 

utvecklar relationskompetens och ett gott 

klassrumsledarskap

Prata studiero med Lärocoachen i

Coachens hörna



Studiero i praktiken 
–  Årets viktigaste mötesplats om hur vi bryter mönster

Ni kämpar för att skapa god undervisning och se varje elev och dennes behov, men trots höga ambitioner och 
tydliga strukturer så känns det ibland stökigt och rörigt i klassrummet. Känns situationen igen? Bristen 
på studiero kan lätt skapa känslor av frustration och otillräcklighet hos lärare. Det får också stora konse-

kvenser för den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön.  
Välkommen till en kompetensutvecklande dag om hur vi går från stök till resultat. Konferensen är en 

viktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte runt en av skolans mest utmanande uppgifter just nu: 
att skapa arbetsro för lärare och elever. 

12.30
Pax i skolan – modell för lugn, trygghet, glädje och studiero
I skollagen står att rektor har ansvar för att skapa ordning, trygg-
het och studiero. Det kan låta enkelt, men hur gör man konkret? 
För ett par år sedan hade Kästaskolan låga resultat och många 
incidenter. På kort tid har de nu förändrat förutsättningarna för 
samtliga elever att lyckas med sitt lärande socialt och kunskaps-
mässigt. Med förebyggande och strukturerat arbete, en gemensam 
satsning på Pax i skolan och ett ledarskap med stort elevfokus har 
de lyckats uppnå en helt ny nivå av trygghet och studiero. Pax i 
skolan är en vetenskapligt beprövad modell för att arbeta med 
värdegrunden och för att skapa studiero i klassrummet.

n  Så arbetar vi praktiskt med Pax i skolan och får arbetssättet att   
 genomsyra hela verksamheten
n  Tydliga strukturer i vår undervisning
n  Hur vi kopplade forskning till praktik och fick trygga elever och god   
 undervisning
n  Värdegrundsarbete varje dag, varje lektion med Pax 

Ingeborg Hull
Rektor Kästaskolan 
OCH
Sandra Stålbert
Biträdande rektor Kästaskolan

Kästaskolan är en F-6-skola i ett socialt utsatt 
område i Huddinge. Skolan har täta kontakter 
med socialtjänsten och polisen och många elever 
kommer från tuffa hemförhållanden. 98% av 
skolans 300 elever har ett annat modersmål än 
svenska och här talas tjugotalet språk. Sedan 
Ingeborg och Sandra tillträdde som rektorer 
2018 har nu Kästaskolan elevkö och många 
spontanansökningar från intresserade lärare. 

13.30
Lärarcoachen live – hur kan ni utveckla studiero utifrån era 
utmaningar?
Når ni inte det resultat ni önskar? Är det något viktigt ni missar? 
Eller känner ni er osäkra på vad ni ska prioritera i ert   
utvecklingsarbete? Är det kanske dags för lite coachning?
Ni har väl inte missat UR:s podd Ring lärarcoachen? Den leds 
av lärarcoachen Annica Gärdin och vi är många som har tagit 
till oss av hennes undersökande frågor och kloka råd. Nu får ni 
möjlighet att få råd direkt från coachen. Mejla in din fråga så 
kanske den är en av de utvalda frågor som Annica bygger upp sin 
föreläsning runt. Du har också möjlighet till samtal med Annica 
Gärdin under rasterna i Coachens hörna.

Annica Gärdin
Lärarcoach, lärare, fortbildare 

Det är ju en ära så klart att få bli UR:s lärar-
coach. Men med Annica Gärdins bakgrund 
är det inte så konstigt att det blev just hon. 
Annica Gärdin är leg lärare och har arbetat 
både i grundskolan och i gymnasieskolan. 

Annica är lärarcoach i Stockholms stad och är ICF-certifierad 
coach med cirka 1000 coachtimmar tillsammans med lärare. 
Därutöver har hon handlett lärare i olika skolutvecklingspro-
jekt. Annica Gärdin är också sedan många år fortbildare hos oss 
på Lärarfortbildning. 
    

Ställ dina frågor om studiero

Har du en fråga till lärarcoachen? Mejla den 
till cecilia.blanckert@lararfortbildning.se 
och märk mejlet Studiero. 



14.30
Fika med kaffe/te och kaka. 
Passa på att samtala med lärarcoachen i Coachens hörna.

15.00
Fysisk lärmiljö – enkla medel för att skapa ett lugnare 
klassrum 
En god fysisk lärmiljö ökar lärande och trivsel och förbättrar 
både elevers och lärares arbetsmiljö. Vilka lärmiljöer ger då bästa 
förutsättningar för trygghet, arbetsro, koncentration, lärande 
och hälsa? Det finns mycket ni kan göra med små medel för att 
förbättra den fysiska lärmiljön oavsett vilka förutsättningar vi 
har i utgångsläget. 

n  Hur ser en optimal lärmiljö i klassrummet ut?
n  Vad hjälper eller stjälper när det gäller möblering, visuell    
 information etc? 
n  Så stärker den fysiska lärmiljön koncentration, minne, språkutveckling   
 och samarbete
n  Konkreta tips på hur du med enkla medel kan förbättra lärmiljön

Malin Valsö
Skolpsykolog, skolutvecklare, författare 

Malin Valsö driver tillsammans med en kollega 
Elevhälsokonsulterna och har dedikerat sig åt 
att utveckla skolan och dess lärmiljö. Hennes 
bok Fysisk lärmiljö - optimera för trygghet, 
arbetsro och lärande kom 2019. Malin har 
tidigare arbetat som skolpsykolog och som 
kvalitetsutvecklare avseende elevhälsa. Malin 
har också erfarenhet av NPF-utredning vid BUP 
och har också arbetat på Aspergercenter med 
habilitering.

16.00  
Konferensen avslutas

HALLÅ DÄR!

  Malin Valsö 
 Leg psykolog, skolutvecklare, författare    

Du är moderator och föreläsare på konferensen Studiero i 
praktiken. Varför tackade du ja till det uppdraget?

God lärmiljö är en viktig fråga. Jag är så tacksam varje 
gång jag får en chans att prata om viktiga förebyggande och 
hälsofrämjande insatser som vi kan göra. Så jag kunde helt 
enkelt inte tacka nej till det här spännande uppdraget. Sen 
är jag väldigt nyfiken på Åsa Hirsch föreläsning också, det 
måste jag medge. 

Varför får vi problem med studieron?

För att vi, i vår iver att göra bra saker, ibland går på ”enkla” 
individuella lösningar i stället för att stanna upp, analysera 
och reflektera och systematiskt arbeta med utveckling av 
lärmiljöer på evidensbaserad grund, vilket ju är en mycket 
mer krävande, men också mer effektiv process.

Vad ska vi göra när det känns som att vi har testat allt 
men inget funkar?

Vi kan inte bara testa olika saker och hoppas att något 
fungerar. Vi måste stanna upp, utvärdera 
och lära av våra ”misstag” och sedan 
gör en ny sak i taget, grundligt och 
systematiskt. 

Vad hoppas du att deltagarna tar med 
sig från din föreläsning?

Att vi måste diagnosticera 
och utveckla lärmiljön 
innan vi diagnosticerar 
eleverna. Det är så vi ger 
dem goda förutsättningar 
att lära och utvecklas. 

och anmäl dig på webben!

Läs mer om konferensen



ETT AKTUELLT ÄMNE SOM HJÄLPER ALLA SKOLOR

Studiero kommer inte gratis. Det beror heller inte på vilka elever du har i ditt klassrum. 
Studiero är resultatet av skolans arbete med struktur, relationer, klassrumsledarskap och bra 
undervisning och är något vi skapar tillsammans med eleverna. När vi lyckas får vi lärare 
som trivs, elever som når målen och en skola dit både elever och lärare söker sig. 
Konferensdagen ger er inspiration, forskning, pepp och nya arbetssätt som hjälper ert eget 
utvecklingsarbete. De som delar med sig är experter inom sina områden eller kommer från 
skolor som har gjort fantastiska utvecklingsresor. Konferensdagen fokuserar på det vi vet 
gör skillnad och hur vi arbetar rent praktiskt för få studiero. 

Varmt välkommen till årets konferens!
Cecilia Blanckert, projektledare

LUNCH OCH 
KAFFE INGÅR

När du deltar på plats ingår lunch 
och fika. 
Pris på plats: 3 650 kr exkl moms. 
Pris digitalt: 3 150 kr exkl moms. 

Gå fyra så bjuder vi rektor!
Den här konferensen vänder sig till 
hela arbetslaget. Vårt erbjudande 
”4+” betyder att när ni anmäler 
minst fyra betalande deltagare så 
bjuder vi rektor.

4+

Cecilia Blanckert projektledare
cecilia.blanckert@lararfortbildning.se

När du lämnat konferensen har du fått... 

... flera konkreta verktyg att direkt använda i klassrummet

... en ”skattkarta” för ert fortsatta utvecklingsarbete

... exempel på hur du kan anpassa klassrummet för en lugnare lärmiljö

... kunskap om hur du utvecklar relationer med eleverna som stärker pedagogik och lärande

... se att det går att vända en dålig trend och skapa en ny kultur i klassrum och i skolan

Boka konferens-paket!

Fördubbla din utveckling med två konferenser! 
Konferensen Uppdrag: Specialpedagogik är ett 
perfekt komplement till Studiero i praktiken.
Boka två dagar, 16-17 mars, fyllda med 
specialpedagogiska redskap, praktiska lösningar för 
stökiga klassrum och verktyg för ett förebyggande 
och främjande arbete.

Läs mer och boka paketet på 
Lärarfortbildning.se

Uppdrag: specialpedagogik
– Systematik för det förbyggande och främjande arbete

u Från akut åtgärdande till   
 förebyggande och främjande
u Skoldesign som stödjer uppdraget
u Analysera behov av ledning och  
 stimulans 
u Positiv psykologi – ny forskning  
 visar vägen

Paketpris: boka 2 konferenser och spara 1 500kr



Stort fokus på 
HUR ni kan arbeta 

med studiero 
inom olika 
områden.  

Konferensen lyfter både forskningsperspektiv 
och konkreta tillvägagångsätt från 

framgångsrika skolor.

Ett mycket 
aktuellt ämne. 

Vi ger klassrumsnära vägledning som hjälper 
er utveckla arbetssätt runt studiero och en god 

lärmiljö som inkluderar alla elever. 

Konferensen bokas upp snabbt,   
anmäl dig och ditt arbetslag redan i dag! 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Cecilia Blanckert
cecilia.blanckert@lararfortbildning.se
070 - 850 48 96

Studiero i praktiken
– Från stök till resultat och trygghet

STOCKHOLM  17 MARS  |  DIGITALT 17 MARS

En god arbetsmiljö 
på skolan förbättrar 

elevresultaten.

Anmäl dig på webben!

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

Lärarfortbildning AB
Box 120 60  •  102 22 Stockholm
08-737 68 00  •  www.lararfortbildning.se

BOKA
NU

Läs mer och anmäl 
dig på lararfort

bildning.se


