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Ledarskap i klassrummet?



Snäll och Sträng

• Vad menar eleverna med det här?

• Relation

• Tydlighet och förutsägbarhet

• Två av komponenterna i PIL-Programmet (Preventiva Inkluderande 
Lösningar)



Varför relation i skolan?

• Hattie 2009 – Metaanalys av ca 800 studier

• Goda relationer mellan lärare – elev hög effektstorlek (0.72)

• Vi lär oss (hellre) av dem vi har en relation till



Evolutionära perspektiv på relation

• Gruppnivå – Flexibelt samarbete, ju mer komplex uppgift desto större 
behov av relation

• Individnivå – Överlevnad, att skapa relation till sina 
anknytningspersoner är barnets första livsuppgift



Hur skapar vi relation till ett litet barn?

• Ögonkontakt
• Intresse
• Intoning
• Spegling
• Förstå och möta barnets behov



Epistemisk tillit



Tidiga relationer

• Barnets tidiga relationer skapar inre arbetsmodeller för hur relationer 
med vuxna ser ut

• Alla de barn vi möter har inte bara haft trygga, intresserade och 
välvilliga vuxna omkring sig

• Barn kan ha andra svårigheter som gör att de har svårt att lita på 
vuxna



Vinster med goda relationer

• Relation ökar värdet av våra förstärkare (beröm, uppmuntran, 
feedback)

• Ökar sannolikheten för att våra gränssättningar skall respekteras - att 
vara sträng utan att vara snäll brukar inte funka särskilt bra



• Något vi har olika lätt för
• Beror även på matching

• ”De professionella redskapen krävs inte när det är lätt och går av sig 
självt, utan när vi stöter på barn som utmanar oss”

Professionalitet i relationsskapande



Hur gör vi då?

• Varmt personligt välkomnande

• Lära känna sina elever – veta vad de gillar och vad som pågår i deras 
liv

• Hålla en 5:1 relation mellan positiva och negativa interaktioner

• Prata och interagera positivt med elever utanför den vanliga miljön



Att ”ta” kontroll

• Verbal fälla som leder till ett generellt tankefel

• Kontroll i pedagogisk mening är något som ges – inte något som tas

• Hur ökar vi chansen att våra elever ger oss kontroll?



Ett ledarskap som befrämjar tydlighet, 
ordning och studiero

• Det finns inga magiska ”verktyg” som löser akuta situationer

• Ordning, trygghet och studiero uppkommer som ett resultat av 
långsiktigt och enträget förebyggande arbete

• Ju mer förebyggande arbete vi gjort, desto lättare kommer det vara 
att hantera skarpa lägen



Tydlighet – Vad förväntas av mig?



Människor gör rätt om de kan (och har goda 
skäl till det)

• Vad krävs då för att kunna göra rätt?

• Veta vad som förväntas av mig

• Att det som förväntas är något jag klarar

• Att jag förstår skälet till varför jag förväntas göra det



Tydliga förväntningar

• Beskriver vad man ska göra (inte vad man inte ska göra)
• Använder så få ord som möjligt
• Uppsatta och är lätta att se för eleverna
• Tagits fram med eleverna – övats med eleverna

• Få gemensamma regler – som upprätthålls (Snäll men Sträng)

• Gott forskningsstöd från olika fält, pedagogik såväl som 
arbetslivsforskning



Ledarskap i klassrummet

• Första tio minuterna av första lektionen, här etablerar vi vissa ramar 
för hur kontakten skall se ut
• Gemensamma rutiner och ritualer – Skapar sammanhang och 

förutsägbarhet
• Placering i rummet – rörelse i rummet
• Tal – Tonfall – Pausering
• Rösten som verktyg när vi skall korrigera beteende – Lätt att slita ut 

sin egen metod



Att undvika

Skäll leder till:
• Bristande entusiasm
• Minskad tillit
• Sämre koncentrationsförmåga – Vi försvagar redan svaga förmågor
• Sämre uthållighet – Se ovan
• Depressiv beteenderepertoar och skamkänslor



Tillrättavisningar och lärande

• Mindre barn lär sig av att göra rätt
• Större barn och välfungerande vuxna lär sig av att göra fel

• Elever med problemskapande beteenden kommer ofta vara väldigt 
vana vid att göra fel.

• Alltså: Catch them when they´re good



Avledningar

När vi vill bryta en stämning eller skifta fokus hos en elev eller grupp

• Affektiva – humor och affekt-befrielse

• Konkreta – byta spår, erbjuda alternativ (trevlig) aktivitet



Hur är en bra chef?

• Tydlighet kring förväntningar

• Undviker offentlig kritik

• Ger positiv feedback

• Tar ansvar för verksamheten



Tack för visad uppmärksamhet!

• Petter.marklund@magelungen.com

• www.magelungen.com/akademi

mailto:Petter.marklund@magelungen.com
http://www.magelungen.com/akademi

