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Ronnaskolan är en F-9-skola i Södertälje. Vi har 700 elever, varav 99% är 
flerspråkiga trots att hälften dem är födda i Sverige. Det rör sig såväl om 
nyanlända elever, som elever som vuxit upp i utanförskapsområdet Ronna.  

På Ronnaskolan har vi under de senaste 5 åren arbetat med att utveckla hela vår 
organisation för att bättre möta våra elevers behov och utmaningar. Den stora 
utmaningen har varit att utveckla våra elevers språk så att de kan tillägna sig 
undervisningen. Detta är vi idag på väg att nå genom att använda ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi har i grunden förändrat allt från 
undervisning, resultatanalys och uppföljningsstrukturer till elevhälsans arbete 
och hur vi använder förstelärarna som drivkrafter i utvecklingsarbetet.  

Med vår presentation vill vi dela med oss av de strukturer och modeller vi 
arbetat fram som gör att vår utvecklingsprocess fortgår och fungerar. Vi 
kommer att presentera detta ur skolledares, lärares och elevers perspektiv. Vilka 
förväntningar har vi på varandra? Hur samarbetar vi? Hur följer vi upp 
utvecklingen med hjälp av lärar- och elevröster, enkäter och analyser? Och inte 
minst – hur skapar vi en kultur som motiverar och möjliggör för alla på skolan 
att aktivt delta i, och driva, utvecklingen framåt.  

Några av de verktyg vi kommer att presentera och reflektera kring är:  

• Alignmentplaneringar  
• Medarbetarsamtal i ämnesgrupper  
• Arbetslags- och ämneslagsdeklarationer  
• Professional learning communities (PLC)  
• Lärande observationer  
• Målsamtal  
• Tvålärarmodell  

Välkommen att inspireras av vår berättelse och ta del av vårt utvecklingsarbete 
för att slippa upprepa våra misstag!  



Om presentatörerna  

Henrik Ljungqvist är rektor på Ronnaskolan och han har en 
bakgrund som yrkesofficer och arkeolog. Henrik är 
medförfattare till boken ”Förändringsledning i praktiken – 
mod att leda skola”.  

Michael Öhlin är SO-lärare och förstelärare på Ronnaskolan. 
Michael verkar också som utvecklingsledare på 
Ronnaskolan.  

Målgrupp  

Av intresse för skolledare, utvecklingspedagoger, 
förstelärare, lärare intresserade av kollegialt och 
kollaborativt lärande och hur man kan utveckla 
undervisning systematiskt.  

Nyckelord handlingsutrymme i utvecklingsarbete, språk- och 
kunskapsutvecklande undervisning, kollegialt lärande, skolutveckling, 
förändringsledning. 
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