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Siv Sagerberg

siv@sisag.se

www.sisag.se

Lyfta fram det Utvecklande ledarskapet

’Lek med ord’

Återkoppla gärna!

Den proximala utvecklingszonen

AUTONOMI

Den didaktiska
konsten

Erfarenhet utan reflektion 
är bara händelser ……

Ingela Josefsson

Chef Ledare 

Position Relation

Monolog Dialog

Ledaren bygger upp ett humanistiskt kapital  som skapar 
tillit och förtroende.

Det är en processinriktad och relationell funktion där ledarens 
förmåga att inspirera och motivera medför att medarbetare/
kollegor vill följa styrningen.

Rektor
Medierande effekt 

Ledarens beteende genererar olika följdeffekter
hos medarbetare och i organisationen
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’Medierande effekt’

R tolkar uppdraget / situationen

R’s agerande/beteende utifrån tolkningen

Medarbetarens tolkning av R’s beteende

Medarbetarens faktiska handlande

’Sensemaking’

KASAM

Motivation & Potential ….. Vilja & Egenskaper …..

Motivation & Potential …..

Personlig mognad      Känslomässig stabilitet

Vad behöver organisationen?Vad behöver medarbetarna?

Beteenden 

Självkännedom  - självinsikt 
(Barbro Dahlbom Hall)

Att upptäcka sitt eget HUR –
stark motivationsfaktor (Simon Elvnäs)

Känn dig själv
Oraklet i 

Delphi
Vem 
är 

jag?

MEDVETENHET

Äkthet - Autentisk - Kongruent

Självkännedom och medvetenhet om hur vi påverkar,

och påverkas, 

i relation till andra människor

Känslosmitta

’Autopilot’
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Balanserad – inte låta sig påverkas av andras tjurighet Balanserad – inte låta sig påverkas av andras tjurighet

ÖPPEN BLIND

DOLD OKÄND

Känt av mig Okänt av mig

Känt av andra

Okänt av andra

Reflektion
…

JOHARI fönster

Växtvärk ……

Självkännedom
Lärprocesser

Vi strävar efter att ge, och ta emot, konstruktiv och framåtsyftande återkoppling 
för att hjälpa varandra att utvecklas.

Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Utvecklande ledarskap

Vara förebild -

Den som går före

Modell för önskvärt beteende

Föregå med gott exempel

Grundad i värdegrunden

Agerar utifrån värdegrunden

Kongruent kommunikation

Ord + Handling = ”sant”

Autentisk

Ett föredöme är bättre än tusen argument
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Hålla för sant ..

Normer och värderingar ..
Ont / Gott    Rätt / Fel

Grundton ..
Tillit – Misstro    Optimism - Pessimism

Fackkompetens ..
Kunnig inom området. Att behärska 
det medarbetarna ska behärska
(Större fackkompetens är viktigare ju närmare 
organisationen ledarskapet är)

Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Utvecklande ledarskap

Värdegrund
Leva värdegrunden
Kommunicera värdegrunden
ORD = Handling
Håll grytan kokande 

VISION / MÅL
Barnens bästa förskola – en likvärdig förskola av hög kvalitet

Värdegrund
Leva värdegrunden
Kommunicera värdegrunden
ORD = Handling
Håll grytan kokande 

VISION / MÅL
Barnens bästa förskola – en likvärdig förskola av hög kvalitet

’Håll grytan kokande’ i riktning mot mål/vision

Tankarna ska vara
tänkta ! 

• Vilket är målet …
• Nuläge, mål, vägen dit, resultat …
• Systematiskt kvalitetsarbete …

VISION

Den magnetiska nordpolen

Barnens bästa förskola -

en likvärdig förskola av hög kvalitet
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Fira de små
segrarna

De små tingens
makt

Styrdokument SKA

Paus 8 min

Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Ge stöd Lyssna Handleda

TACK
Vara
tydlig

Konflikt

Uppmuntra Utmana Utveckla

’Social smidighet’ 
Lyhörd för andras outtalade känslolägen –

läsa kroppsspråk - inkännande

Lyssna aktivt – god dialog

Ge stöd – personlig omtanke - ´Kom-ihåg`
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Vem är du i samtal med andra?

Before you speak … T H I N K

T – is it true?

H – is it helpful?

I – is it interesting?

N – is it necessary?

K – is it kind?
Torkild Sköld

Det svåra samtalet …

v

AB NB

KFVF F

V

B

Vi är båda ansvarstagande 
och självständiga individer 
värda aktning och respekt

’Omtankens kostnad’

Containerfunktion

The ability to bounce back

”Leva brett”
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Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Gå åt samma håll  ’Soft power’

Att få andra att vilja det man själv vill …..

Emotionellt klimat …. 

Trevligt, vänligt  ….

Att få vara sitt

bästa jag
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Vad krävs för att du ska
bli inspirerad / känna dig
motiverad?
Exakt vad gör den
personen?

Modellinlärning =  härma 

”Pedagoger lägger sig gärna till med de vuxnas privilegium:
att iaktta barnen, inte sig själva, att lägga märke till barnens brister, inte sina egna.”

Janusz Korczak

Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Kontroll

Bli ifråga-
satt

Det nya
normala

Delegera handlingskraft och utmana processer

Hindrande 
strukturer
förändras
till
stöttande 
strukturer

Vi måste inte 
göra som vi 
alltid har gjort 
….

Delegera handlingskraft 

Vad många av oss mest av allt behöver 
är någon som får oss att göra det vi kan

• Möjliggöra för andra att agera  (Bernard Bass)
• Viktigt på riktigt
• Empowerment
• KASAM 
• ”Vara sitt bästa jag”
• Dela med sig av ”makt” och information
• Undanröja hinder 

organisation
struktur
gruppdynamik
konflikter
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Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Utvecklande ledarskap

Närhet Distans

Energi
Engagemang
Drivande
Följer upp
Stödjande
Håller i
Håller ut
Håller fast 

Vi går åt samma håll - MÅL

Ledarskap - definition

Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och 
möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången
hos den organisation de tillhör.

House m.fl

Ledarskap är dels processen att påverka andra och vara
överens om vad som behöver göras och hur det ska göras effektivt,
dels processen att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar
att nå delade mål.

Yukl
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Kvalitetens 
brännpunkt

Det konkreta 
mötet med 
barnen! 

Sven Persson
Malmö

Ditt nästa steg ……..?  

Reflektion …..

Tankar, funderingar,
utmaningar …..

siv@sisag.se

God tur och Lycka till !  
Siv 
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