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Medierande effekt 

Ledarens beteende genererar olika följdeffekter
hos medarbetare och i organisationen



Läslyftet

Före ….

Under ….

Efter ….



Utvecklande ledarskap 

Uppträda som ett föredöme och
agera utifrån en synliggjord värdegrund

Inspirera och motivera i syfte att stimulera delaktighet

Visa personlig omtanke – ge stöd
men även konfrontera i gott syfte

Transformerande ledarskap 



Vision 

Värdegrund 

Omtanke / utmana medUtmanar processer

Väcka entusiasm
Inspirerande motivation

Förebild 

VÄRDEGRUND

Delegera handlingskraft

Transformerande 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



”Skapa organisatoriska

förutsättningar för att

kunna genomföra läslyftet” 

Aktivt val

Över tid



• Magnetiska nordpolen

• Visualisera målet – visionen

• Leva/verka baklänges

VISION !

Framsynt 



Vilket är målet …

Vad vill jag …

Systematiskt kvalitetsarbete …

Tankarna ska 
vara tänkta ! 



Inspirerande

Väcka entusiasm

Inspirerande motivation

Att alltid vara en liten smula barn 
det är att vara verkligt vuxen



+
+ Stödjande
+ Uppskattande
+ Uppmuntrande

Högpresterande team
• Sakkonflikter
• Kommunikation!   
• 5/6 till 1

Lojalitet mot varandra
Lojalitet mot gruppen
Lojalitet mot uppdraget



Utmana processerna

Intellektuell stimulans

• Uppmuntra kreativitet och nytänk 
• Utmana  - uppmuntra till utveckling
• ”Jag kan lära mig”  
• ”Min insats gör skillnad” 
• Kritiserar inte 
• Tål att bli ifrågasatt 
• Söker nya sätt att lösa problem

• Förändring är det nya normala!

Förmågan att idag tänka annorlunda än i går
skiljer den vise från den envis



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)
• Empowerment
• KASAM 
• ”Vara sitt bästa jag”
• Dela med sig av ”makt” och information
• Undanröja hinder 

organisation
struktur
gruppdynamik
konflikter



B. Kollegialt arbete

D. Gemensam uppföljning

Kollegialt lärande               Handledare 

Rektors delaktighet ….



Tillhörighet & Trygghet

Opposition & Konflikt Tillit & Struktur

Arbete & Produktivitet

Susan Wheelan 

Subgrupper

Subgrupper



Ömsesidighet Otillräcklighet

Överlägsenhet Hopplöshet

Du är OK

Jag är OK

Du är inte OK

Jag är inte OK

”OKEJ-lagen”



Metalogrummet
Skapande dialog

Artighetsrummet
Monolog

Debatt
Opposition

Dialog
Reflekterande

”Samtalets arkitektur”
Vi Jag



Fira de små
segrarna

De små tingens 
makt



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



”Det nya normala”

Systematiskt kvalitetsarbete

Skapa en ny vana





Läslyftet
Före 
Organisera
Skapa förutsättningar 
Engagera

Under
Energi & Engagemang
Fokusera & lyft fram
Stötta & Utmana

Efter
Håll fast
Skapa rutin / ny vana



Affektteori 
Silvan Tomkins

Positiva affekter
Välbehag/glädje och intresse/iver

Neutral affekt
Förvåning/överraskning (som gör att man hoppar till)

Negativa affekter
Vrede/raseri, avsky, avsmak, rädsla/skräck,
ledsnad/förtvivlan, skam/förödmjukelse.

Det gäller att inrätta sitt liv så att man upplever mer 
av de positiva och mindre av de negativa affekterna.

I relationer till anda människor bör man på
motsvarande sätt inrikta sig på att förstärka
varandras positiva känslor och undvika att
framkalla negativa affekter hos varandra.



Zon of desire

Relation

Passion Kompetens

Höga förväntningarFeedback 

John Hattie
Visible learning

Målmedvetenhet, vilja, tro och kärlek till det man gör …
Lina Axelsson Kihlblom



Ärlig 
Framsynt
Inspirerande
Kompetent
Rättvis
Stödjande
Pålitlig

20 000 personer i fyra världsdelar – Amerika, Asien, Europa, Australien (Kouzes & Posner)

TROVÄRDIG


