


DN:s skolledarpris 1999

”Gabriella Ekström visar att ett genomtänkt 
och personligt ledarskap gör skillnad i 
skolan. Stark värdegrund, tydliga 
kunskapskrav, stora ansträngningar för att 
ta in föräldrarna, höga förväntningar på 
barnen under devisen ”alla har 
förutsättningar att lyckas” allt detta 
summerar en rektor som vet vad hon vill.

DN:s chefsredaktör Hans Bergströms motivering till utmärkelsen 

årets skolledare 1999



Varför går jag 

till jobbet?



Går jag till jobbet om dagarna för att ha 

något att göra eller för att åstadkomma 

något?



Om svaret är att du vill 

åstadkomma något så kommer 

följdfrågan:

Vad vill du då åstadkomma 

med ditt jobb?



”Jag vill vara med och 

påverka framtiden eftersom 

jag tänker leva i den.”

Jag vill möta våra barn i framtiden och se hur 

de har utvecklats från små individer till 

vuxna ansvarstagande personer med 

optimism och framtidstro

Citat Gabriella Ekström



Visdomsord

”Den som har ett varför att leva 

uthärdar nästan varje hur”

Nietzsche



Min Vision

Jag har skapat en positiv 

kultur där vår 

grundläggande vision är :

“Alla har förutsättningar 

att lyckas”



Vision

Vision utan handling är bara en dröm

Handling utan visionärbaraett tidsfördriv

Vision tillsammans med

handling skapar en framtid



” Om man inte vet vart man 

ska, är det ingen idé att 

skynda sig.

Man vet ju ändå inte när man 

är framme”

Nalle Puh



”Om du planerar för ett år, så vete. Om du 

planerar för ett decennium, plantera 

träd. Om du planerar för livet, ge 

människor utbildning”.

Kinesiskt ordspråk: Guanzi (ca 645 f.kr.)



Stordammen ligger i 

Sävja, I södra, 

Uppsala, ett nytt 

snabbt växande 

bostadsområde med 

många kulturer 

representerade. Sävja 

är ett naturskönt 

område mitt i Carl von 

Linnés tassemarker.



• 325 elever  6-12 år 

• F-6

• Förberedelseklass

• Små 

undervisningsgrupper

• 42 anställda

• Lärare

• Administration

• Vaktmästare

Stordammen F-6



Stordammen en modern socialt 

inriktad kunskapsskola

”Vår målsättning är att skapa en god miljö 

för bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling genom att möta varje 

person med respekt för sin person och sitt 

arbete samt ge trygg miljö och framtidstro”.



Jag kan bli vad jag vill!



100 %

JAG KLARADE DET!

90 %

Jag ska

80 %

Jag kan

70 %

Jag tror jag kan

60 %

Jag skulle  kunna

50 %

Jag tror jag skulle kunna

40 %

Vad handlar det om

30 %

Jag önskar jag kunde

20 %

Jag vet inte hur

10 %

Jag kan inte

0 %

Jag vill inte



”Jag kan nästan allt och därför kan jag bli vad jag 
vill” (Roza)

”Man kan bli vad man vill

- Det är bara att skaffa sig ett jobb” (Rehand)

Tydliga mål / Framtidstro

Höga förväntningar

Alla känner sig duktiga” (Roza)

”Man får lära sig mycket – och ha kul” (Roza)



Trygghet / Inflytande / Delaktighet

”Man får berätta vad man vill” (Andreas)

”Jag jobbar här i skolan” (Anna)

”Alla vågar vara sig själva” (Roza)

Respekt

”Jag är bra och du är bra – så är det bara” 
(Andreas)

”Den här boken är för lätt för mig men den kan 
vara bra för en som är nybörjare på läsning” 
(Anna)



Att leda kulturen

Värderingar har stort inflytande över 

normerna och ledaren som styr 

normerna har därför stort inflytande på 

det kollektiva beteendet. 

Samspelet mellan människor skapar 

normer = kulturen



Normen 
Normen är det som 

vi vill ha mer av, 

det vi tycker är 

normalt!



Värdegrund och demokrati

Förhållningssättet måste förankras i varje 
skolas vardag

Personalen kopplar sina egna värderingar till 
läroplanens värdegrund och personalen skapar 
kulturen på den egna skolan. 

Kulturen (etisk bas) skapar strukturer 
(moraliskt handlande)  som  påverkar elevernas 
motivation, uppförande, prestationer,  samspel



Ledarskap

Lärarnas ledarroll har stor betydelse för 
skolans klimat. I en stökig och 
ostrukturerad miljö odlas mobbning och 
destruktivitet. Eleverna bildar subkulturer 
när de möter en osäker vuxen med svag 
ledarroll. Där anger de själva klimatet.

Det är viktigt att skolan har tydliga 
demokratiska spelregler. Det hjälper 
eleverna att själva komma fram till en egen 
moraliskt uppfattning.    Allan Guggenbühl



Moralisk uppfostran – Demokratisk fostran

Auktoritetstänkande – Frihetsideal

Enhetskultur – Mångkulturellt samhälle

Nationell tillhörighet – Global medborgare

Historisk förankring -- Framtidsperspektiv



Medvetenhet om maktförhållande

• Förståelse och medvetenhet om 

maktutövningens roll och betydelse

”Makt kan i princip användas på två sätt; för 

att trycka ner eller för att lyfta upp”



NOLLTOLERANS

Ju sämre det är ställt med etiken, 

desto mer behövs juridiken!



( 2)

• Moral

• Etik 

• Yrkesetik

Skolledarföreningen

Från grekiskans ethos, betyder vana sed

Medvetna principer, grunden för normer och 

värderingar som styr våra handlingar.

Från grekiskans mos, betyder vana sed

Oreflekterade handlingsnormer vi använder i 

vardagslivet och som är präglade av vår kultur.

Underavdelning till etik. Yrkesetiska normer som 

styr ett professionellt handlande.



Stordammen värdegrund
Vi vill ge våra barn goda kamratrelationer

därför hjälper vi till att lösa konflikter

Vi anser att alla ska visa hänsyn och respekt för andra

därför åtgärdar vi mobbning

Vi vill ge våra barn en god arbetsmiljö

därför ingriper vi mot störning av undervisning

Vi månar om barns självförtroende

därför ingriper vi mot all diskriminering och skymfande tillmälen

Vi vill ge våra barn trygghet

därför ingriper vi mot våld



Stordammens värdegrund
En bra barngrupp är när barnen

Får vara den de är

Är initiativrika och positiva 

Hjälper varandra

Respekterar varandra

Samarbetar

Känner sig trygga

Leker och har roligt tillsammans

Vågar misslyckas

Känner sig delaktiga

Har vi-känsla

Är nyfikna



Stordammens värdegrund
En bra gruppledare

Har ett positivt ledarskap 

Vågar vara sig själv

Visa respekt för barnen

Tar barnen på allvar

Tar fram och uppmuntrar barnens enskilda förutsättningar

Är tydlig och rak

Är en förebild för barnen

Arbetar med en fast struktur

Arbetar med fasta rutiner

Arbetar i en stabil personalgrupp

Får bra kompetensutveckling



Alla ska känna sig trygga, därför måste jag ….

Alla ska få ett gott självförtroende, därför måste jag ….

Alla ska ha goda kamratrelationer, därför måste jag ….

Alla ska ha en god arbetsmiljö, därför måste jag ….

Alla ska känna att de möts med hänsyn och respekt, 

därför måste jag ….



Jag arbetar utifrån devisen 
att goda strategier grundar 
sig på hur man hanterar sin 
motgångar:” man gör inga 
fel, utan man lär sig bara nya 
saker”. 

Det här förhållningssättet 
skapar optimism och 
framtidstro. Jag har också 
uppfattningen att människor 
med positiva framtidsbilder 
helt enkelt utvecklar en 
bättre självkänsla, känner sig 
lyckligare  och mår bättre.

Framtidstro



Framgångsfaktorer
Positivt, dynamiskt, demokratiskt och starkt ledarskap
Fokus på mål och resultat
En platt organisation med individuellt inflytande och personligt ansvar. 
Vi skapar framtidstro genom att  måla upp positiva framtidsbilder.
Vi utgår från att alla barn har samma möjligheter och samma ansvar.
Kulturen och vardagslivet på Stordammen genomsyras av 
förtroendefulla relationer och tillit mellan individer.
Rak och öppen kommunikation
Demokratiska beslut är styrande 
En lekfull social kultur mellan vuxna.
Vi bekämpar ”Jantelagen”.
Vi fokuserar på det vi kan göra någonting åt, det som ligger inom vår 
påverkanssfär.
Vi firar resultat.
Vi lever efter devisen “framgång tröstar motgång”
Vi skapar en god estetisk miljö.
Vi skapar en känsla av samanhang, KASAM.
All personal äger Stordammens utveckling och process.



Gabriella Ekström                                                                    

Rektor Stordammen

www.stordammen.nu

gabriella.ekstrom@uppsala.se

Stordammens skola 

http://www.stordammen.nu/
mailto:gabriella.ekstrom@uppsala.se


Gabriellas motivationskomihåg
Ha en vision som berör. Det ska

finnas känsla i den och alla ska

ställa upp på den.

 Ha en tilltalande fysisk miljö, tydliggör   

värdegrunden i arbetsmiljön

 Ha en tydlig organisation

Ha en allomfattande och tydlig

demokrati.

Mingla runt för att se, höra,

diskutera, förstå och lära

 Uppmuntra och tillåt mångfald i hur

man utför ett jobb

 Stötta personalens idéer, funderingar

och arbetssätt

 Uppmuntra vars och ens speciella

intressen och kunskaper

 Säg alltid: Våga pröva! Dåliga idéer

självdör och man får fråga sig vad

man lärt sig

 Samla mycket kunskap, din och min

och gör något bra av det

 Ha tydliga förväntningar på resultat

 Ha många anledningar att fira

 Vidareutbilda varandra

 Leta inte efter fel


