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Utveckla lärarnas undervisningsskicklighet på din skola  
tillsammans med oss som har genomfört mer än 1800 lektionsobservationer 
Vill du som rektor öka elevernas måluppfyllelse och lärarnas arbetsglädje och samtidigt 
minska stress och oro – då är det mest effektiva verktyget att öka kvaliteten i 
undervisningen.  
 
Bakgrund: 
Skolkompaniet har på ett stort antal skolor genomfört handledning av lärare i direkt koppling 
till klassrumsbesök. Under de senaste åren har konceptet utvecklats till att förutom individuell 
handledning också omfatta sammanställning av hur undervisningen bedrivs på den specifika 
skolan. Sammanställningen har redovisats på workshops för ledning och personal. Genom att 
alla pedagoger får besök och att lektionerna granskas i tio specifika fokusområden får skolan 
och alla pedagoger en bra grund för sitt fortsatta utvecklingsarbete. De positiva effekterna på 
de skolor som använt konceptet har varit anmärkningsvärt stora och många pedagoger har 
uttryckt ”den bästa kompetensutveckling vi varit med om”. 
 
 
"...Jag har inte känt mig kritiserad, utan snarare uppmärksammad på detaljer och andra 
perspektiv. Det har hjälpt mig att stanna upp och tänka om kring saker som kanske blivit 
gjorda av vana eller utan så mycket eftertanke..."  
Läs en lärares reflektioner och kommentarer efter coachning av Skolkompaniet 
 
 
Syfte:  
Skolan skall efter genomförd analys och/eller utbildning ha underlag och kompetens att kunna 
fortsätta att driva skolans långsiktiga utvecklingsarbete för att förbättra undervisningens 
kvalitet (iakttagbara läraraktiviteter) och öka elevernas måluppfyllelse.  
Analysen och utbildningen bygger på aktuell forskning om framgångsrika skolor och 
framgångsrik undervisning.  
 
Läs om nivå 2 på nästa sida. 
 
Vi erbjuder samarbete i tre olika nivåer 
Nivå 1 Lektionsbesök och analys av samtliga lärares undervisning på din skola 
Nivå 2 Utbildning och handledning av nyckelpersoner på skolan 
Nivå 3 En kombination av 1 och 2 ovan 
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Nivå 2 Utbildning och handledning av rektor och nyckelpersoner  
 
Syfte: 
Utbildningen syftar till att ge nyckelpersonal kompetens och förutsättningar att genom 
klassrumsbesök utveckla undervisningens kvalitet för att öka elevernas måluppfyllelse.  
Rektor och nyckelpersoner på skolan startar under processen utveckling i syfte att bygga 
beprövad erfarenhet. 
 
Genomförande: 
Skolledare och utvald nyckelpersonal ges genom utbildning och handledning kunskap och 
förutsättningar att genomföra strukturerade klassrumsbesök. Med BRAVOLessons verktyg 
har de stöd för processen och kan återkoppla en nulägesbild till skolans pedagogiska personal 
– både på individnivå (enbart för respektive lärare) och statistik på skolnivå (för ledning och 
all personal). 
 
Dag 1 Utbildning 

- Syfte och mål med strukturerade klassrumsobservationer och genomgång av 
BRAVOLessons verktyg. 

- Utbildning i personlig återkoppling och uppföljningsunderlagets olika delar. 
 
Dag 2 Utbildning 

- Praktisk träning i klassrumscoaching. 
- Träning i individuell återkoppling och användande av uppföljningsunderlaget. 

 
Lektionsbesök 1 genomförs av deltagarna på den egna skolan och underlaget sammanställs i 
BRAVOLessons verktyg.  

Dag 3 Förberedelser för återkoppling med workshop  
- Dialog kring vad som observerats och vilka slutsatser som kan dras. 
- Utformning av återkoppling med stöd av BRAVOLessons verktyg. 

 
Lektionsbesök 2 genomförs av deltagarna på den egna skolan och underlaget sammanställs i 
BRAVOLessons verktyg.  

Dag 4 Förberedelser för återkoppling med workshop  
- Genomgång med kursdeltagarna av sammanställt underlag.  
- Dialog kring vad som observerats vilka slutsatser som kan dras. 

 
Dag 5 Summering och planering  

- Sammanställning av erfarenheter från klassrumsbesöken, återkoppling, workshops. 
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