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Coachande kommunikation i skolan

• Elevperspektivet 

• Det kollegiala perspektivet

• Ledningsperspektivet



Exempel utifrån elevperspektivet

• Professionell elevcoaching

• I studie- och yrkesvägledarrollen

• I arbetet med elevhälsa

• Verktyg i lärarrollen



Vad ger coachning?
- elevcitat 

” Jag har hittat mina styrkor, vad jag är bra på och tycker om.”

(Tilda 14 år)

”Jag förstår på riktigt varför man ska gå i skolan och att det 
handlar om min egen framtid.”  (Ahmed 15 år)

”Min motivation ökar och jag har bättre fokus.” (Lisa 14 år)

”Man sätter upp mål själv , det tycker jag är väldigt viktigt, 
då vill man nå dem.” (Linus 15 år)



Elevernas egna upplevelser

• en möjlighet till att reflektera om sig själva och sitt 
lärande

• minskad stress

• ökat inflytande och delaktighet i undervisningen

• insikten om sin fulla potential

• bättre studieteknik

• bättre planering och genomförande av hemuppgifter

• ökad motivation 

Källa:  Specialpedagogiska Skolmyndigheten –

”Ökad närvaro och måluppfyllelse med professionell 
elevcoaching”



Definitioner av coaching

”Coaching är en tankeväckande och kreativ 
process för att maximera den personliga och 
professionella potentialen.”  

”Coaching syftar till att individen blir mer 
medveten om sina möjligheter. Coaching 
bidrar också till fördjupat lärande, ökat 
ansvarstagande och att individen lättare når 
sina mål.”



Inspirationskällor och 
vetenskaplig förankring –

begreppet coaching

• Humanistisk psykologi – positiv människosyn

• Systemteoretiskt tänkande – samspelet, lyfta 
blicken

• Positiv psykologi – konstruktivt fokus –
lärande och utveckling

• Inom idrottspsykologi

• Inom filosofi – Sokrates, Kirkegaard



Grundantaganden

• Individen du möter är resursfull och kreativ

• Individen har själv svaren inom sig

• Individen tar ansvar för sina handlingar



A. GRUNDEN

1. Agera etiskt
2. Införliva ett coachande 

förhållningssätt

B. SAMSKAPAR RELATIONEN

3. Upprätthåller och efterlever avtal    
och överenskommelser
4. Utvecklar förtroende och trygghet
5. Bibehåller närvaro

C. KOMMUNICERAR EFFEKTIVT

6. Lyssnar aktivt
7. Väcker medvetenhet

D. FRÄMJAR LÄRANDE & UTVECKLING

8. Faciliterar klientens utveckling

ICF:s kärnkompetenser



Gapet 

Nuläge Önskat läge

l l



Önskeläge och mål

• Kommunicera drömmar
• Ta ut kursen
• Skapa målbilder



1.Vad vill du 

utveckla?

Ämne, mål

2. Hur är läget   

just nu?

Nuläge

3. Vad kan du/ni 

göra?

Möjligheter

4. Vad ska du/ni 

göra och när?

Handling

5. Hur har det 

gått?

Återkoppling

Coachprocessen



Öka KASAM genom coachning

• känsla av begriplighet (att förstå)

• känsla av hanterbarhet (se möjliga 
steg)

• känsla av meningsfullhet (uppleva 
syftet och möjligheteten att ta sig dit)



Reflektion, bikupa

Vad tar du med dig från idag?



Vill ni veta mer?

• www.skolcoacherna.se

• Skolcoacherna på LInkedin

• Skolcoacherna på Facebook

• Skolcoacherna på Instagram

http://www.skolcoacherna.se/
https://www.linkedin.com/company/2565891/admin/
http://www.facebook.com/skolcoacherna
https://www.instagram.com/skolcoacherna/

