
Nyhet! App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande.

Kompetensutveckling där lärarna är involverade på  
riktigt har bäst effekt = kollegialt samtal & lärande.
KÄLLA: TIMPERLEY

Man föds inte till att blir en bra lärare.  
Formeln för att bli en bra lärare som utvecklas 
och blir ännu bättre är: utbildning, erfarenheter, 
feedback, träning, feedback, träning …
KÄLLA: GREEN

Så mycket påverkar lärarna elevernas inlärning under 1 skolår! 

KÄLLA: HANUSHEK

Vi vet att det går att förbättra både undervisningen och elevernas resultat! Undervisningen kan bli 
bättre och bättre och bättre ... Det finns ingen anledning att vänta. Börja NU och skörda inom kort. 
Det har andra redan gjort. Systematik kring lektionsobservationer och kollegialt lärande är en  
nästan outnyttjad möjlighet till att lyfta elevernas resultat i Sverige. www.bravolesson.se

Fokus på det som lärare  
älskar – att undervisa!

Ja!

Ja! Ja!

Ja!

Dags att ta nästa steg i ert systematiska  
kvalitetsarbete! Häng med när alla öppnar 

klassrumsdörrarna och lyfter både  
undervisningen och elevernas resultat.  

Tillsammans!

Ja!

Ja!

Alla rektorer vill arbeta som  
pedagogiska ledare. De vill  
fokusera på både värdegrunds- 
och kunskapsuppdraget.

Kvalitetsarbete i skolan  
utan systematiska lektions- 
observationer är som kärlek  
utan kyssar!  Puss, puss…! 

Lektionsobservationer i
Filipstads kommun sedan 2010.

Meritvärdet nu över 230 och
gymnasiebehörigheten upp. Ü

Rektorn är enligt skollagen rättsgarant  
för att skolans undervisning håller god 
kvalitet och att eleverna får möjlighet
att nå kunskapskraven.

Alla lärare är värda att 
bli sedda och få feedback i  

samtal om sin undervisning!

”Jag känner  
mig lyft.”

KAJSA  
KRIGSTRÖM,  

LÄRARE 
 I FILIPSTAD

Det starkaste 
verktyget för  
att förbättra  

elevernas resultat  
= video-feedback  

till lärarna.
KÄLLA: HATTIE

§

!
100%

35 procent av lärarna får besök i sitt
klassrum. Enbart 11 procent av lärarna  
får feedback på sin undervisning.
KÄLLA: NOVUS. LÄSÅRET 2016/2017

11%

Nej!

?

Nej!

?

?

?

?

Nej!Kunskapsresultaten. Sveriges 
elever behöver få ännu bättre stöd 
för att få bästa möjliga start i livet.

De högpresterande lärarna

De som presterar lägst

Ja!

Ja!

?
Nej!

Ja!

Alla elever är  
värda fantastiska  

lärare!

Viktigaste 
resursen
för elever-
nas inlär-
ning i ett
ämne = 
Läraren
KÄLLA:  
HATTIE
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Nej!

Ja!

Nej!
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