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Välfungerande ledarskap –
en förutsättning för effektiv 

undervisning

• motivera eleverna till aktivt deltagande  

• skapa arbetsro och vidmakthålla fokus 

• etablera och upprätthålla lärkultur





Lärande som betyder något för eleven



VARFÖR = Meningsfullhet

HUR = Hanterbarhet

VAD = Begriplighet



Effektiv undervisning..

1. Målinriktad

• Tydlig riktning, visa på framsteg och synliggöra kvalitet.

2. Rätt nivå på utmaning

• Undersöka elevernas förförståelse, ge verkliga 
utmaningar.

3. Anpassat stöd

• Starkare stödstruktur initialt, utfasning med ökat 
kunnande.



Effektiv undervisning..

4. Ömsesidig återkoppling

• Förtroendefull kommunikation mellan elever och lärare 
med fokus på nästa steg i lärandet, höga men 
realistiska förväntningar.

5. Positiv lärmiljö

• Strukturer som bäddar för att alla elever lär på ett 
produktivt vis, prestigelöst klimat där elever fungerar 
som resurser för varandras lärande.



6. Långsiktighet

• Varierad undervisning där elever ges upprepade 
möjligheter till övning för att befästa kunskap.

7. Aktivt tänkande

• Elever är engagerade i att på djupet diskutera och 
bearbeta för ämnet centrala idéer, principer och frågor. 

Effektiv undervisning..



Effektiv undervisning..

8. Elever lär sig att lära

• Strategier för att planera, utvärdera och tänka kring 
lärande, successivt ökat ägarskap för eleven.

9. Lärande lärare

• Undersöka hur det går för eleverna, samarbeta med 
kolleger, söka återkoppling och göra ständiga 
justeringar. 



Effektiv undervisning

Målinriktad

Rätt nivå på utmaning 

Anpassat stöd

Ömsesidig återkoppling

Positiv lärmiljö

Långsiktighet

Aktivt tänkande

Elever lär sig att lära

Lärande lärare



Det är först när någon väljer

att följa oss som vi blir
ledare på riktigt.



Målinriktat lärande 



Relationer avgörande

• Positiva lärar-elevrelationer kännetecknas av 
värme, närhet, tillit och stöd.

• Negativa lärar-elevrelationer kännetecknas av 
maktkamp, avståndstagande, ständiga 
konflikter och brist på värme. 



Eftergiven Auktoritativ

Oinvolverad Auktoritär

Hög grad av 
sensitivitet

Låg grad av 
sensitivitet

Låg grad 
av struktur

Hög grad 
av struktur



Centrala aspekter

• Positiva, varma och stödjande relationer till 
elever

• Höga men rimliga förväntningar

• Resonabla, rättvisa och rimliga regler

• Lyhördhet med förhandlingsutrymme

• Sikta successivt mot god självreglering



Bidrar till att elever..

• Presterar bättre

• Är mer studiemotiverade

• Mår bättre mentalt

• Gillar skolan mer

• Tar större ansvar

• Litar mer på lärare



Strategi

Struktur Sensitivitet

Ledarskap i 
klassrummet



Strategi

• Svarar på frågan: Hur når jag dit jag vill? 

• ”Slaget och kriget”

• Ett övergripande ”tänk” – mer är än enskilda 
aktiviteter, verktyg eller metoder

• Prioritering – att välja och välja bort



Vision without action is 
merely a dream. Action 
without vision just 
passes the time. Vision 
with action can change
the world.



Några exempel

• Se varje elev

• Placering av elever

• Start och avslut

• Instruktioner

• Stödstrukturer

• Positiv förstärkning

• Helklass, grupp/par, enskilt

• Hjälpmedel



Faktorer att fundera över

• Placering i rummet

• Kroppsspråk

• Ögonkontakt

• Lugn

• Ljudnivå

• Artighet

• Fokus på resurser

• Positiv attityd

• Lättfattlighet

• Talutrymme



Motivation = Värde × Förväntan
Eccles (2000)



Strategier

Värde

• kommunicera passion 

• relatera till och utmana 
elevernas livsvärld

• autentiska uppgifter

• relevans av det som lärs

• reflektera över lärandet

• inflytande

Förväntan

• kommunicera förväntningar 

• undersöka elevernas 
förväntningar 

• bryta ner uppgifter 

• synliggöra samband mellan 
ansträngning och resultat 

• framåtsyftande återkoppling 





Effektivt professionellt lärande

• Praktisk färdighetsträning kopplad till reflektion i 
återupprepade cykler

• Designat efter behov

• Utgår ifrån och avser att förbättra elevresultat

• Forskningsbaserat 

• Undersökning av utfallet, justeringar

• Stöd utöver den kollegiala processen – lärarens 
självständiga implementering







Elev

Lärare

Lärare

Klassrum

Ledning

Kollegial

Rektor

Kollegial

Rektor

Elev

Kamrat



Spela på bästa fot



Att släppa på 
auktoritet och 
formell makt för att 
få andra att växa



Distribuerat ledarskap

• Ledarskap ej knutet till en person, utan till flera 
personer i relation till varandra.

• Formell chef avgörande, tydlig vision och mål.

• Bygger på autonomi, men gemensamma ramar som 
bidrar till organisationens mål.

• Kräver koordinering, strukturerad uppföljning.

• Medarbetare engageras i problemlösning, 
undersökning.

• Bjuda in till ökat ansvarstagande, delaktighet.



Sammanfattningsvis

• Ledarskap och effektiv undervisning

• Positiva relationer

• Struktur, sensitivitet och strategi

• Motivation

• Professionellt lärande

• Distribuerat ledarskap
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