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John

• Åsa: 20 år som klasslärare i Finland, 6 år som klasslärare i 
Sverige, 5 år som fortbildare på Åbo Akademi i Vasa

• John: fil dr i pedagogik, f d universitetslektor, rektor, författare till 
drygt 40 böcker; SIQ domare

• www.steinberg.se      

• www.laromedia.se/steinberg  (böcker)

• www.facebook.com/johnsteinberg1

Åsa
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Syfte

Inse betydelsen av det egna ledarskapet 
för att få arbetsro och resultat i sin grupp

Att analysera olika faktorer som kan 
bidra till att “vända” en klass - vad går 
att påverka?
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Innehåll
• Ledarskapets betydelse

• Klassen som basen och grund

• ”Explosiva barn” - att söka ”ljuspunkter”

• Lektionens sex olika delar

• Anknytningsteori - att få eleverna att 
välja dig

• Att söka elevernas styrkor

4



Böcker

När undervisningen  
står i centrum

omslag.indd   2 10-10-28   12.46.07
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Vad hände? Varför blev det bra? Vad kan upprepas?
Vet dina elever om det?

Finns en samstämmig bild bland personalen?

En superdag! En 9:a!
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!
!
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Hopp! Samarbete!Kreativitet!

Den enda vägen !
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För att en elev ska följa dig behöver han eller 
hon känna följande:

Min lärare vill mig väl, ser mina förtjänster 
och min potential. 

Min lärare står emot mina känslostormar och 
står kvar, oavsett vad som händer.

9



Min lärare gillar måhända inte alltid mitt 
beteende eller sättet jag säger ifrån på eller 
hur jag agerar, men oavsett vad som händer, 
inger min lärare mig hopp om att det blir 
bättre nästa gång och att det finns hopp även 
för min framtid.
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• Egna referensramar. 

• Viktigt med gemensamma referensramar 
inom personalgruppen om värdegrund, 
regeltolkning, kvalitet, 
konflikthantering

• Etablera referensramar i elevgruppen, 
”Så ska vi ha det!”

• Referensramar även med föräldrarna. 
Förväntningar, acceptabel beteende

REFERENSRAMMAR
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• Arbeta lugnt i grupp på 20-30

• Komma överens med alla oavsett 
bakgrund, begåvning, lärstilar, livsmål

• Anpassa sig till mängder av olika 
ledare och vuxna (och kamrater)

• Sitta, lyssna, vänta, klara textmaterial

• Planera; lång framförhållning

Vad ska eleverna klara av?
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Klara av... forts.

• Ansvar, initiativ och självstudier

• Generalist inte specialist

• Långa transportsträckor & resor

• Prestera vid prov

• Motstå frestelser och vara fokuserade 
trots mängder av aktivitetsbyten
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Några ord om s k 
explosiva barn

• Förväntansbilder matchar inte verkligheten

• Ge omställningstid.

• Information om förändringar, förväntningar 

• Strategier att handskas med konflikter och 
känslostormar

• Idé: Åsas kurser

• Sammanhang som underlättar framgång

• Ständig jakt över det som fungerar
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Den tredje punkten
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Ross Green - Vilse i skolan

• Plan A - regler och konsekvenser

• Plan B - sök samarbete

• Plan C - prioritera
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Sammanhang som fungerar
Matvärd
Hockey
Musik
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Tacka för det som fungerar

Länka samman till värdeorden
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Bra!
Gjort!! Tack!!

En klapp på!
axeln!

Du klarar det!!

Schysst!!

Kan jag hjälpa!
till?!

En kram!

Ett leende!

Det här syns och hörs i vår klass!!!!
!
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Omformulera det som 
inte fungerar
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Allt detta ökar följsamhet 
och förtroende

Du spelar ett sannolikhetsspel
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Två tankeövningar

• Antal vuxna som får anknytning med 
ett barn som ska just börja 3:an

• Antal vuxna som undervisar i en klass 
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Myten om klassläraren
1. Klasslärare 

2. Assistent

3. Specialpedagog

4. Slöjd 1

5. Slöjd 2

6. Musik

7. Idrott

8. Hemkunskap

9. Kulturskolan A

10.Kulturskolan B

11.Kulturskolan C

12.Gitarrpedagog
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Antal under en månad
13. Naturskolan 1

14. Naturskolan 2

15. Kyrkan 1

16. Kyrkan 2

17. ART 1

18. ART 2

19. Hemspråk

20. Kollega 1 (Engelska)

21. Lucia 1

22. Lucia 2

EJ inräknade: 
elevvård, 
skolrestaurangspers., 
vaktmästare, 
skolledning, m fl
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Skulle du själv vilja ha 
22 chefer under en 

månad?
Hur får man en samstämmig värdegrund som leder till 

en samstämmig agerande?
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Konsekvenser

• Vuxentrötta

• Vuxentörstiga

• Jämnårigorienterad - med kompisar 
fysiskt eller via nätet
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Att få eleverna att välja dig
Stabilitet
Pålitlighet

Trovärdighet
Tillgänglighet

Artighet

Konsekvent
Fokus på det som fungerar
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Tre verktyg

• Bonjour-rutiner: att samla in. ”Collect 
before you direct.”

• Au-revoir rutiner: att länka till nästa möte 
och ”försäkra” nästa kontakt

• Ensemble-rutiner: ”samma båts 
principen” och att länka över till andra
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Att leta hos sig själv

• Ankytningsrutiner - bonjour, au-revoir, 
ensemble

• Stabilitet, konsekvens, pålitlighet, 
uthållighet, uppföljning

• ”Avläsbarhet” - signaler man ger ifrån sig
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Läs mera: 
gordonneufeld.com

Bok: Våga ta plats i ditt 
barns liv (Brain Books)

Gordon Neufeld
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Princip nr 1!
Gruppen före individen!
!
!

!

Hur?!
Gemensamma genomgångar - vi lär oss tillsammans!
Gemensamma upplevelser - utflykter, teaterbesök…!
Gemensamma utmaningar - klassresa!
Gemensamma diskussioner - etiska frågor!
Gemensamma lärutmaningar - skriva en bok, dikt!
Gemensamma produktioner - musikal!

Gemensamma arbetsvanor och positiva beteendemönster!

31



Princip nr 2!
Struktur och spelregler underlättar ordning!
!
En omogen grupp kräver struktur, tydliga !
ramar och uppföljning!

Spelregler:!
Plats - var man utför en aktivitet!
Tid - när och hur länge man håller på!
Innehåll - vad det är man gör!
Metod - hur man gör det man skall göra!
Person - vem som har ansvar för vad inom gruppen!
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!
!Obekväma samtal!
!
•  Börja med något positivt!
•  Informera sakligt om det som hänt - har eleven berättat?!
•  Informera om dina förväntningar och grundregler!
•  Konkret förslag hur jag gör i skolan och vad de kan göra!
•  UPPFÖLJNING!
•  Avsluta positivt!
•  Tackar!
•  Du vill väl - bygger på en god relation!
!
Mina lappar - vad kan du göra själv nu?!
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Miljön kring personal och elever
34



!
Vit hatt: Berätta om 3 saker du lärt dig den här veckan!
Röd hatt: Hur har du känt dig den här veckan?!
Gul hatt: Berätta om 3 positiva saker den här veckan!
Svart hatt: en sak som du skall göra annorlunda eller!
bättre nästa vecka!
Blå hatt: Berätta om ett tillfälle, när du varit hjälpsam, !
artig eller gett en komplimang till en klasskompis!
den här veckan!
Grön hatt: Någon ny metod eller sätt att arbeta som du!
Prövat under veckan.!
!

Hattarna!
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Trippelberöm!
1.  Uttryck ditt beröm: Super! Kanon! Fantastiskt! Bra!!

2.  Visa att du förstår att det var svårt: Det där var inte lätt!!
      Det skulle jag aldrig klarat!!
!
3. Visa ditt intresse genom att fråga: Hur kom du på idéen?!
    Förklara hur du gjorde?!
!
4. VAR GENERÖS: Vem har bidragit till att det gick så bra?!
!
5. Ge en klapp på axeln: Det var ändå din förtjänst!!
!
6. Småle och var stolt!!
!
! 36
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Jag är en social person som har!
lätt att få kompisar!

MINA STYRKOR!

Namn:_Jennifer_______________!

!
!

Jag är positiv och glad!

Jag är bra på att diskutera!
och säga vad jag tycker!

Jag är bra på att dansa!
Jag är bra på att sjunga!

Jag låter alla få vara med !

Jag är bra på att skriva berättelser!

Jag är bra på datorer!

Jag har en stark vilja!

Jag vill gärna utmana mig själv!

Jag har bra hand!
med hästar och!
hundar!

Jag är kreativ!

39



Strategier för en positiv klassrumsmiljö!
!
Tre före Åsa!
Vad syns och hörs i vårt klassrum!
Tack- terapi!
Trippelberöm!
Klanderhanden - önskehanden!
Artighetsrutiner - Lyssnastrategier!
Positivt skvaller!
Positiva förväntningar!
Konsten att omformulera!
Vad är du mest nöjd med idag?!
Ansvarstrappan!
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“Lektionens” sex moment
1. Förberedelser för uppmärksamhet

2. Uppmärksamhet

3. Instruktion/Information

4. Övergången

5. Enskilt-eller grupparbete

6. Uppföljningen
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Fyra sekunders regeln

Exempel - höja volym, stressnivån - 
hur påverkar det gruppen? 
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Påkalla aldrig 
uppmärksamhet  i rörelse
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De 20 viktigaste 
sekunderna

• Stå still

• Peka på instruktionerna - t ex höger 
hand, höger fot, titta höger

• Vänta!!!

• Testa!!!
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Princip: Management eller 
Relationer

• Att veta när relationer ska vara i 
centrum eller management och 
“skolarbete” ska vara i centrum

• Försök att hålla principen - arbetspass = 
management; före & efter = relationer
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Princip: Skilj på makt och 
inflytande

• Titta i ögonen

• Komma framifrån

• Stå framför

• Luta sig över

• Peka på personen

• Stå mycket nära

• Titta på uppgiften

• Komma från sidan

• Stå vid sidan om

• Samma nivå

• Peka på uppgiften

• “Lagom” revir - ge 
utrymme
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Princip: Skilj på makt och 
inflytande - forts.

• Hög volym

• Hög tempo

• Hög intonation

• Andas snabbt

• Verbal

• 2-punkts 
kommunikation

• Normal volym

• Lugn tempo

• Normal intonation

• Andas lugnt

• Icke-verbal

• 3-punkts 
kommunikation
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Att vända en klass 1.
• Våga vara ledare, men sköt det snyggt

• Klargör dina “spelregler” och det som 
är icke-förhandlingsbart

• Eftersträv förtroende ej makt

• Vet att detta är en form som inte passar 
alla. Alla kan inte landa just hos dig, 
men man försöker ju!
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Att vända en klass 2.

• Arbeta för en samsyn bland personalen 
kring regler och konsekvenser. 
Referensramar igen!

• Fokusera - klassen först!

• Inse skolledarens betydelse
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Att vända en klass 3.
• Information hem - tidigt, regelbundet 

och specifikt. Kom ihåg att berätta om 
det som fungerar.

• Hitta alla orsaker till att ge specifik 
beröm och låt föräldrarna få veta.

• Agera lösningsfokuserad - sök det som 
fungerar. Ge de svåra barnen alternativ 
och strategier, t ex att handskas med 
ilska.
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Att vända en klass 4.

• Var anknytningsbar, stabil och 
konsekvent. (Lättare sagt än gjort men 
försök!)

• Ta bort maktspråket (t ex hot), gnäll och 
uppgivenhet. Agera konstruktivt i alla 
lägen. Lättare sagt än gjort men försök!
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Att vända en klass 5.

• SISU hjälper men du behöver även vara 
rädd om dig själv.

• Var självmedveten... alltid beredd att 
titta på dig själv i spegeln och leta 
möjligheter.

• Ge eleverna (och dig själv) en tydlig 
bild av vad du menar med arbetsro
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Att vända en klass 6.

• Vettigt, relevant innehåll --kvalitet rakt 
igenom och därmed en hög 
förväntansnivå. Kunskap ger 
självförtroende och startar en pos. spiral

• Uppföljning, uppföljning, uppföljning - 
beteende och kunskaper
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Lärdomar? 
Slutsatser?

Prova?
Frågor?

Lycka till med ditt ledarskap 
och tack för idag! 
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www.steinberg.se  
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john@steinberg.se  asa@steinberg.se

Norrvägen 3, 193 91 Sigtuna
0702-110900
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