Hela denna bilaga är en annons från Arete Meritering

1842

beslutade Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle
införas, varvid det krävdes av alla Sveriges socknar på
landsbygden och församlingar i städerna att de inom fem
år skulle ordna skollokaler och anställa lärare.

i system

ANNONS

Coachning i skolan
ger resultat
När lärarna Helena
Isakson och Anna-Karin
Arenius möttes för några
år sedan, hade de två saker gemensamt. De var
båda lärare och utbildade
coacher och hade upplevt att den coachande
metodiken gjorde skillnad för lärare och elever.
I dag driver de företaget Skolcoacherna som
coachar och utbildar
lärare och skolledare
runt om i landet.
När vi lärare har ett
coachande förhållningssätt i klassrummet möter
vi eleverna mer utifrån
deras sätt att förstå och
tänka. Coachning handlar
bland annat om att ställa
kraftfulla frågor, lyssna
aktivt och tro på eleven.

Fakta
➤ Skolcoacherna
coachar och utbildar för
Skolverket i regeringsuppdraget ”Handledning
för lärande”.
➤ I boken ”Coachning –
ett verktyg för skolan”
lyfter Anna Karin Arenius
fram vikten av en coachande kultur på skolan.

Thomas Holmqvist, Ylva
Tommos och Annica Gärdin.

Stockholms stads och Sollentuna kommuns utbildningsförvaltningar är några av dem som har gett Skolcoacherna i uppdrag
att utbilda interna lärarcoacher.
Thomas Holmqvist, förstelärare i Ma/No på Rinkebyskolan,
Annica Gärdin, svenska- och engelskalärare, och Ylva Tommos, förstelärare i matematik på Engelbrektsskolan, är certifierade coacher.
– Jag har blivit tydligare att markera elevers ”lyckanden” i stället
för misslyckanden, säger Ylva.
Som lärare är man fokuserad på inlärningsmålet, men den
coachande inställningen ger insikt om inlärningsprocessen och
vilka verktyg eleven behöver för att lyckas, menar hon.
Enligt Annica Gärdin, coach på heltid, vill många lärare få
coachning i ledarskap i klassrummet och hitta strategier för att
bättre bemöta elever med beteendeproblematik.
– Under åren som coach har jag sett hur små förändringar
från en lärares sida kan göra stor skillnad för att tilll exempel
skapa arbetsro i klassen och genom ett coachande förhållningssätt förbättra relationen med eleverna.
– Samtalsmetodik är ett värdefullt verktyg jag har fått med
mig. Jag har blivit bättre på att få mina elever att sätta egna
mål, hitta vägar till målen och uppfylla dem i stället för att bara
servera lösningar, fyller Thomas i.
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En lärare är trots allt ganska ensam i sin roll i klassrummet och får sällan
feedback från kollegor och andra vuxna.

heten, i det här fallet klassrummet. Och barnen riskerar att förlora den vinst som en
särskilt yrkesskicklig lärare ger.
– Tvärtom, menar Lars Flink. Meriteringen
ger läraren möjlighet att stanna kvar i undervisning och ändå få en högre lön. De flesta lärare
är tydliga med att det är i sin profession som
lärare de vill ha utveckling. En skola med särskilt yrkesskickliga lärare bidrar i sin tur till
att skolan som helhet förmodligen blir bättre.
Även om syftet med Arete Meritering inte
är att förändra den svenska skolan, menar
Lars Flink att meriteringsportföljen är en
bra verktygslåda för skolan att utveckla lärare
i deras profession.

LEDA LÄRARES LÄRANDE
-

– Det är många pusselbitar som behövs för
att lösa den stora samhällsutmaning skolan av
i dag är. Jag är glad att min standardiseringsbakgrund kan ge ett litet bidrag som kan påverka skolan på ett positivt sätt. Att fler lärare
får den feedback de så väl behöver.

Kort om ...
Vad är Meriteringsprogrammet Arete?
En strukturerad och oberoende metod att lyfta yrkesskickliga lärare. Läraren arbetar själv med att dokumentera sin yrkesskicklighet genom att reflektera över sin
praktik och samla bevis för hur hen uppfyller olika
aspekter. Sju huvudaspekter definierar, med stöd av
forskning, vad som menas med en yrkesskicklig lärare.

-

Sju kriterier

En Aretemeriterad lärare,
eller särskilt yrkesskicklig
lärare, ska enligt de kriterier
som Arete jobbat fram kunna
visa att hen:
1. Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever
2. Planerar för sammanhang
och förståelse
3. Leder lärandet orubbligt framåt
4. Gör lärandet synligt
5. Ger varje elev en röst
6. Skapar ett arbetsinriktat
klassrumsklimat
7. Värnar alla elevers rätt till
en god undervisning.

förstelärare och processledare
på Förstelärarnas rikskonferens
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