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bredt indpas i den danske undervisningsverden. Ikke underligt, for god undervisning er nok så meget
afhængig af lærerens evne til at lede arbejdet i klasseværelset. I Læreren som leder gives en indføring i

historisk og aktuel forskning i klasseledelse. Forfatterne gennemgår, hvad begrebet klasseledelse dækker, og
hvordan klasseledelse virker i praksis. Bogen indeholder cases fra praksis i henholdsvis indskoling,

mellemtrin, udskoling og gymnasium. Endelig rummer den interview med lærere, der mestrer klasseledelse.  
I bogen er indlagt en dvd med videooptagelser af vellykkede undervisningsforløb til illustration af bogens
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