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Det finns VISSA LÄRARE som gör vissa saker med en viss 
a:tyd eller övertygelse som VERKLIGEN GÖR SKILLNAD …
(Ha:e, 2009)



Var engagerad som ledare,
Gilla a0 vara med dina elever,
Ha en plan för din undervisning.

(Samuelsson, 2020)

Tre trovärdighetssignaler



Engagemang
1. ens personliga liv – hälsa, relationer, anhöriga…
2. ens yrkesliv – erfarenhet av lärande, stöd och framgång, eller 

av påtvingande skolpolitik uppifrån
3. ens skola – ledarskap som ger eller inte ger stöd, svag eller 

stark kollegialitet  

(Day & Gu, 2010)



F10M



Procedurer, regler och rutiner



Från turister till medborgare

Förebygga, Omsorg, Samarbete, Organisa7on, Gemenskap 

(Freiberg, 2002)



Välj regler som du verkligen står för och som har en vik9g 
och nödvändig funk9on för utveckling och lärande. 

Regler måste vara möjliga a< se om de följs och möjliga a< 
upprä<hålla. 

Regler som inte följs blir lä< en träning i a< strunta i regler.



Tydlighet, synlighet, rörlighet

Framgångsrika lärare överväger dessa aspekter vid planering 
och genomförande av undervisning. 



Respektfulla relationer



Elever vill veta hur mycket vi bryr oss inte hur mycket vi
kan!

(Freiberg, 2002)

Äkta omtanke



På samma våglängd

Hjälp elever a2 vara arbetsorienterade och följa dig som ledare. 

Verbal och icke-verbal kommunika@on för elevers bästa.

Leenden och skra2, vänliga ord, tajmning i turordning, spegling 
och beröring

(Klinge, 2016)



Etablera go+ klassrumsklimat

Elever som känner tillit till sina lärare känner sig 
oftare säkra på skolan, och när de känner sig säkra 
i skolan så litar de mer på sina lärare

Elever som uppfattar att lärare ingriper effektivt 
för att förhindra kränkningar, mobbning och andra 
hot mot deras säkerhet uppfattar lärarna som 
kompetenta och trovärdiga 

(Mitchell, Kensler & Tschannen-Moran, 2018)



Genomtänkta lektioner
Vad minns eleverna vid dagens slut? 
Vad tänker de på under dagen? 
Vad kommer de ihåg imorgon? 

Identifiera problem – frågan som elever ska kunna svara på

Se upp för uppmärksamhetsfångare!

Var försiktig med undersökande arbetssätt, led istället

(Willingham, 2018) 



Vad tänkte elever på?
60 elever med personsökare kontaktades oregelbundet.

Forskaren kunde konstatera att under hälften av lektionstiden 
tänkte gymnasieelever på annat än undervisningen som pågick. 

Minst engagerade var de när läraren pratade.

(Lindström, 2002)



(Simola, 2019)



Tydlighet och uthållighet
Träna eleverna 4ll a5 uppmärksamma på varandra
Träna eleverna 4ll ansvara för si5 eget beteende
Träna eleverna 4ll delak4ghet och fli4ghet

(Kounin, 1970)



Kreativitet Att få producera i kontrast till att reproducera något
Stimulering Att få engagera sig i aktiviteter som ger en känsla av lust och glädje
Prestation Att få bredda och utveckla sina färdigheter och förmågor
Självtillit Att få känna att lärare tror på ens förmåga att lära, och behärska olika saker
Trygghet Att få skydd från diskriminering och trakasserier eller undvika smärta
Kontroll Att få interagera med andra där det finns ordning och regler
Hjälpsamhet Att få relationer till inriktade på samarbete, stöd och vänlighet
Delaktighet Att få, trygghet, respekt och känslan av att vara en värdefull medlem 
Ansvar/tillit Att få erfarenhet av att förväntas och bidra konstruktivt till gemenskap
Inflytande Att få känna att det finns utrymme för att delge synpunkter och idéer

(Westling Allodi, 2010) 

Upplevelse av skolklimat



Förväntningar och mo0va0on

Låga förväntningar =  sämre prestation
Höga förväntningar = bättre prestation 
(Marshall & Brown, 2004)

Låg tilltro – ger upp fortare 
Stark tilltro – slutför flera uppgifter
(Appelgren, m fl., 2016) 



Olika slags stöd

Emo/onellt stöd

Organisatoriskt stöd 

Lärande stöd

(Hamre, et al., 2013)





Tilltro (ll elevers förmågor

Du kan ju så det knakar, Bra. Att du kan det här betyder att du har koll, 
det är bra, jättebra.

Javisst, jag blir imponerad, känner du själv att du kan det? Brukar du 
känna det?

(Samuelsson, 2013)

Det fixar du, du är en god läsare, det fixar du snabbt och smidigt, det 
ser jag. 
Jättefint du, det är härligt att se detta. 

(Samuelsson, 2020)



Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet

(Antonovsky, 1991)

Känslan av sammanhang



Effek%ulla strategier

1. Arbetsåterkoppling

2. Systematisk informationsinsamling

3. Tydliggörande instruktioner

(Elvnäs, 2017)



Motiv för återkoppling

För a3 förtydliga

För a3 få eleverna a3 anstränga sig mera

För a3 få elever a3 höja ambi<onsnivån

(Didau, 2017) 



Disciplinära ingripanden



Hinta
Förstärka
Involvera
Diskutera

(Lewis, 2001; Lewis, Romi, Qui & Katz, 2005; Lewis, 
Romi, Katz & Qui, 2008; Lewis, 2009 och Roache & 
Lewis, 2011)

Återföra till arbetet



Rä#visa, 
Mo,ven, 

Fingertoppskänsla, 

(Samuelsson, 2020)

Manöverutrymme



Framgång och inkludering

Vara ak3va och systema3ska i rela3onsskapandet
Visa a9 de vill vara med eleverna här och nu
Sträva e<er och visa a9 den vill bli en bä9re lärare
Dela ansvaret för lärandet med eleverna
Skapa lärande3llfällen
Skapa 3llit och känsla av säkerhet hos eleverna

(Segolsson & Hirsh, 2019)



Organisera för framgång

• Stärk gemensamma föreställningar om uppdraget

• Förbättra normer om samarbete mellan lärare

• Inför regler som samordnar samarbete

(Jarl, Blossing & Andersson, 2017)



Att få ALLA lärare att välja rätt beteende mot rätt elev vid 
rätt tillfälle för att åstadkomma TRYGGHET, UTVECKLING och 
LÄRANDE 

(Wubbels, 2011)


