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Om John

•  USA, bosatt i Sverige sedan 1971

•  Författare till 48 böcker om pedagogik, värderingar, ledarskap 
och påverkan och 10 e-böcker om ledarskap och skolutveckling.

•  Skapat ett digalt arkiv med ett hundratal pdf filer och e-böcker 
för nedladdning i samband med pedagogiska diskussioner och 
fortbildning.

•  fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor; SIQ 
domarkommitté  
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Aktuella	  böcker	  finns	  på
www.laromedia.se/steinberg

Hjälpmedel: Böcker, kurser, studiedagar, blogg via 
Facebook, hemsida med tips och pdf, Prata pedagogik - 

ett fortbildningsarkiv
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Syfte
• Vad ska man titta på vid ett 

”verksamhetsbesök”? Lärarledarskap i 
fokus

• Hur samtalar man om det man har sett 
efter besöket?

• Systematisk kvalitetsutveckling av 
verksamheten via bättre ledarskap i 
klassrummet (fritis, förskolan)
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Arbetsmetoder

• Korta föredrag och genomgångar

• Parsamtal och erfarenhetsutbyte

• Filmvisningar och analyser

• Demonstrationer

• Korta träningsövningar
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• Tro - det psykologiska

• Kropp - det fysiologiska

• Metodik - det systematiska

Inlärningens magiska ord
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• Det psykologiska tillståndet - välkomnande, 
trygg & snygg atmosfär

• Det fysiologiska tillståndet - fokus och 
koncentration hos eleverna och fokus hos 
läraren

• Systematiken i genomförandet

Inlärningens magiska ord
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Identifiera styrkor
• ”Framgång”

•  Leta nyckelord

--------

• Kort

• Specifik

• Begränsad

• Uppföljningsbar
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Kvalitet

MÄTNINGAR
Statistik

Skollag & Styrdokument
Handlingsplaner
Skolinspektörer
Utvärderingar
Lärarutbildning

Lärarlegitimering
Nationella prov
Betygskriterier

KONST
Ledarskap

Personlighet/Utstrålning
Relationer

Rykte
Stämning

Konflikthantering
Uppföljning

Undervisningsskicklighet
Retorik

Kulturmedvetenhet

HÅRDVARA MJUKVARA
Rationell utopi Kreativ kompisskap
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Lärare är artister

• Artister tränar på sin konst

• Artister utnyttjar sin kompetens

• Artister får lov att ”göra sin grej”

• Artister bygger på sin personlighet

• Artister reflekterar ständigt på hur de kan förbättra 
sin konst

★Hur stödjer vi artisterna i deras utveckling?
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Kvalitet

Intro av ny personal
Vikarierutiner

Lokaler
Schema

Organisation
Material & Teknik

Skolledarens närvaro
Start & Stopp tid på 

lektioner
Informationsrutiner, mm

Ledarskap
Värdegrund
Relationer

Rykte
Stämning

Konflikthantering
Uppföljning

Kommunikation
Undervisningsskicklighet

Retorik
Kulturmedvetenhet

Infrastruktur Artisteri
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Infrastruktur 
samtal

Pedagogiska 
samtal

Ibland anses eleverna vara en del av 
infrastrukturen - om bara de kunde fixas 

skulle allt vara bra

Struktuera och 
”rama in” 
samtalen
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20% Metodiken

40% Bemötandet

40% Genomförandet
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Personligt ledarskap

Skolkultur/organisation

Samhällstrender/regelverk
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Stolthet

Generositet

Sårbarhet

Prestige
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Systematisk reflektion
• Med sig själv

• Med vän, familjemedlem

• Med kollega (co-coach eller mentor)

• Med kollegor

• Med arbetslagsledare/skolledare

• Med observatör

• Med hänsyn till forskningen

Informell & Formell

Kollegialt lärande
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Systematisk reflektion
• Ämneslyft - ex matematik

• Studiecirkel/Bokcirkel

• Forskningsrapport t ex via skolporten.com

• Learning studies/Lesson studies

• PBS - lärgrupper (Karlstads Univ.)

• Coaching/Co-coaching (Se Guldstundsboken)

• ”Prata pedagogik” - ett fortbildningsarkiv

• BFL Bedömning för lärande (Borås/Sigtuna)
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Reflektion

• Nöjd?

• Rätt? (Nyckelord)

• Annorlunda? Överföra?

• Feedback?

• Göra? Första steget?

Förutsätter att du vill väl...
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Efter samtalet ska...
Den du handleder ska veta att du vill dem och 

verksamheten väl

Den du handleder veta ”exakt” vad och när han eller hon 
ska göra annorlunda eller bättre?

Den du handleder vet hur det ska följas upp
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Svåra omständigheter
Inte mitt fel

Om du hade kommit en annan gång så...

Inte gör det man är överens om

Jag vet inte...

Jag har provat allt
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Boomerangfrågan
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Jag vet att det inte går men 
om det skulle ändå gå...
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”Det går aldrig...”
• Vad skulle en expert göra?

• I din vildaste fantasi?

• Vad är det minsta, enklaste du kunde prova?

• Vad skulle en Japansk konsult säga?

• Vad säger din ”inre röst”?

• Nej, det går aldrig och det blir ännu värre!

• På en skala 1-10 - vrid upp ett eller två steg
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FörskolefilmenVarför 
fungerar det?
Vad ser du? eller inte?

Vad hör du? eller inte?

Vad känner du? eller inte?

Definiera i beteendetermer- 
Vad är en ”bra” verksamhet?

LETA BAKOM RUBRIKERNA
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• Miljö - inne, ute

• Struktur

• Rutin och ritual

• “Spelregler”

• Prova själv inom en ram/revir

• Tempo

• Samspel mellan personalen
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• Hur vet vi att det fungerar? Vad är våra 
“kriterier” på “framgång”? Vilka resultat 
vill vi ha?

• Vilka tecken letar vi efter i vår bedömning 
om det fungerar eller ej?

• När vi gör ett besök hur vet vi att 
verksamheten fungerar?
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Det finns en skillnad mellan 
konsekvenser/resultat 

och handlingar/beteenden/åtgärder
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 Min lärare var sååååå bra!

Hur fick han/hon dig att lyfta och 
överträffa dig själv? Identifiera 

nyckeln till framgång.

På vilka sätt var han eller hon
annorlunda än alla andra?
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Analysen av den goda 
pedagogen

1.  Filosofi/Värdegrund
2. Ledarskap/Bemötande

3. Metodik/Didaktik

Vad kan du låna?
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Elevens utveckling - möjlighet till arbetsro och 
koncentration
• Socio-ekonomisk-kulturell bakgrund

• Föräldrars engagemang och 
motivation

• Fysiologi: gener, näring, reflexer, 
kondition, sömn och övriga 
livstilsfrågor

• Media - vad som uppmärksammas 
och aktuella “trenddiagnoser”; 
Pedagogiska trender

• Skolledningen

• Strax innan det börjar

• Kollegors attityder & beteende/
grupptyck; Arbetslagets fungerande

• Samhället: arbetsmarknaden, ekonomi, 
politiska beslut

• Eleven: intressen, styrkor, självkänsla, 
motivation, tillhörighet, lärstil, 
“formtillhörighet”, intelligens och 
begåvning

• Kompisars attityder och grupptryck; 
Kompis relationer inom gruppen

• Skolan: Schema, lokal, innehåll, 
resultatuppföljning och skolans 
uppdrag och fokusering
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Personalens kompetenser och 
sätt att bemöta och leda sina grupper
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Kompetens

• Kunskap

• Attityd

• Beteende
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Abstrakt - Konkret 
Uppåt eller neråt i hierarkin

Makro- eller mikronivå
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• Apelsiner-Datorer-Klocka

• Arbetslaget

• Läxor, bandyturnering, grupparbete, 
sekreterare

• Tonåringar

• Utstrålning; Närvarande; ”Det”

• Artighet (Ron Clark. The Essential 55)

• Lärarutbildningen
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10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Värderingar, Visioner, Syfte, Mål
Varför

Handling, Nästa steg
Vad, hur, när, vem

Exempel: Utflykt, Friluftsdag, 
Studiedag, Lektion, Samling
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Ex: Värdegrundsarbete

TRYGGHET, GLÄDJE, RESPEKT
är abstraktioner och konsekvenser

ÖPPNA DÖRRAR, HÄLSA, TACKA
är beteende representationer av abstraktionen och 

därmed lättare att förstå, göra och följa upp
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• Länka över från handlingen till 
värderingen.  ”Tack för att du öppnande 
dörren åt mig. Det var mycket artigt.”
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Detta vill jag höra

Bra!
Tack!

Varsågod
Förlåt 

Kan du hjälpa mig?
Kan jag hjälpa dig?
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Detta vill jag se
Vi öppnar dörrar för varandra.

Vi hälsar på varandra.
Vi plockar upp.

Vi bildar grupp med olika personer.
Vi har ögonkontakt och säger tack till 

bespisningspersonalen.
o.s.v.
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Ex: Koncentration

Ansträng Dig! Fokusera! Du kan mera! Kämpa på!

Visa mig 2 uppgifter du har gjort.
Låt oss titta på det du jobbar på just nu.

Jag ser att du har .... håller på att.... Du har.... 
Du har börjat...
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• Har jag en tydlig bild av vad min 
samtalspartner menar? Om inte be om 
ytterligare konkretiseringar.
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Princip: Självständighet & 
oberoende

• Visuella moment och verktyg

• Inte svara eller hjälpa till omedelbart

• Pauser & gester för att dämpa tempot

• Strukturera grupper med inbördes 
beroende, t ex roller inom gruppen

• Sök metoder för själv-värdering och 
självbedömning
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Samtalsmodell
• Nöjd? Lyckats? 

• Hur gjorde du för att lyckas?

• Fastställ nyckelord!

• Beskriv en kommande utmaning

• Använd nyckelorden - kan samma 
tankar hjälpa till i den nya situationen?

• Konkretisera - en sak inom en vecka

• Sammanfatta, stäm av, avrunda, tacka.
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Ledarskap är att leda 
människor till en plats de 

inte hade tänkt att gå till på 
egen hand.
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• Auktoritärt

• Gnäll

• Auktoritet

• Representativ demokrati

• Samtalsdemokrati

• Konsensus

• Låt-gå
46



Pedagogyrket är ett 
ledarskapsyrke

• Om ledarskapet fungerar så fungerar det mesta.

• Definiera dig som ledare, inte som förskollärare, 
fritidspedagog, rektor, ämneslärare, klasslärare 

• Träna ledarskap! 

• Få feedback på ditt ledarskap!
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Katt eller Hund?!

Michael Grinder
michaelgrinder.com

Katt:
Förtroende

Hund:
Tillgänglig
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Hårt budskap

Hårt sätt - hög volym, stirrande ögon, pekande fingrar
Mjukt sätt - låg volym, ögonen bort, led med handen
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• Orädd och trygg: Rörelsemönster

• Tydlig: Kommunicera förväntningar

• Hård och mjuk: dämpar rösten och säger 
till

• Personlig & positiv

• Klar över sin roll och förhållningssätt
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LEDARSKAP...

Kärlek och Struktur
Kramar och Ramar
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Vad gör de bästa?

• Inlärning: vet vad de vill; hittat egen metod

• Systematisk reflektion och träning

• Ansvar: ta stort ansvar för sina resultat

• Inrevärldsorienterad - ”jag” ej ”om bara”

• Relationer: satsar mycket på de svåraste

• Vågar vara ledare men sköter det snyggt
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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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Vad kan påverka 
tillståndet? 

• Transport till skolan; skolvägen

• Skolgården

• Korridorer; på och avklädning

• Omklädningsrum, matkö m m

• Utsmyckning av skola och klassrum

54



Tillstånd & Koncentration
• Möblering av relevans för innehåll

• Möblering för koncentration

• Ljud, Musik

• Ljus

• Syn

• Färg

• Gruppsammansättning
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• Förberedelser för 
uppmärksamhet

• Arbetsmiljön

• Egna förberedelser

• Rutiner och ritualer

• Relationer

• Förväntningar och 
rykte

• Entrérutiner & 
hälsning

• Platsrutiner

• Att bli sedd

• Mött Olle vid 
grinden; “Att möta 
förväntningar”

• Information hem
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Det egna tillståndet

 Kamp

 Kollaps

 Klander

 Koncentration
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80/20 principen
80% icke-verbal - 20% verbal
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Formalitet kontra Informalitet: 
Var går gränsen?

Språk
Kläder: symbolkommunikation

Konsekvenser & Regler
Undervisningsformer
Lärarstyrd/Elevstyrd

Kroppsspråk
Relationer/Distans-närhet
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Uppmärksamhet

• Positionering i rummet

• Hållning och händerna

• Röst och intonation   (hund och katt)

• Blick

• “Entusiasm”, glädje, fokusering

• Kroppen ska visa att du menar allvar
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Exempel
• Ta din scen - plats, händer, blick

• Höj rösten (4 sekunders regeln), paus 
(lär dig pauseringskonsten), normal 
röst

• Demonstration - att påverka volym

• Demonstration - berg och dalgångar i 
volym. Utnyttja dalgången
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Påkalla aldrig 
uppmärksamhet i rörelse
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Använd separationsprincipen

• Pauser med gester som betonar

• Fakta och principer på olika platser

• Bakgrund för att ta fram förgrunden

• Negativ information från pos. info.

• Dela upp med hjälp av plats, färg, 
möbler, ljus
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Gester och händer
• “Auktoritiva” händer

• “Auktoritiva” gester, pauser

• Huvudet påverkar intonationen

• Stäng munnen! Låt bli möblerna!

• Framåt rörelser, ej bakåt

• Nära din scen
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De första 4 minuterna
• Avspänd 

koncentration

• Auktoritet

• Nyfikenhet

• Nytta

• Möjlig

• Relation/
Management

• Johns första fyra 
minuter?

• Mina första fyra 
minuter: kropp, 
gest, ord, position, 
tavlan, möblering, 
ljus, ljud, m m
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Undervisning/Instruktion

 Klargör spelregeln för vem som talar

★ Jag talar

★ Räck upp handen

★ Vem som helst få tala

 Inte så lätt att vara konsekvent, men 
försök!
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Verbala & Icke verbala 
instruktioner

Komplettera det verbala med det icke-verbala
• Papper
• Tavlan

• Affischer, mm
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Övergången

• 80-20 principen säger SKRIV!!

• Använd symboler, ikoner, bilder

• Kolla upp frågorna

68



De 20 viktigaste 
sekunderna

• Stå still

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

• Vänta!!!

• Testa!!!
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Tre före mig

• Läs instruktionerna en gång till

• Tänk efter - minst tio sekunder

• Fråga en kompis

 Eller det som passar din grupp och ditt 
ämne
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Skolan är visuell- träna det
• Skyltar, affischer, tavlan, laminering/

magneter, m m

• Gester, bilder, metaforer och liknelser

• Visuella lekar typ memory

• Rita, skriva det de har gjort och sett

• Träna att återkalla det de har läst, sett, 
hört
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Bestäm vart du ska

• Stanna upp och kolla läget

• Jämn tempo, rusa inte iväg

• Ta en minipaus innan du går till nästa 
elev
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1957
Värderingar
Auktoritet

“Spelregler”
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• Plats - Var?

• Tid - När?

• Innehåll - Vad?

• Metod - Hur?

• Person - Vem?

• Motiv - Varför?

Spelregler

Checka upp 
spelregler innan 

du säger 
“varsågod”
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Spelregler efter mognad
• Situationsanpassat ledarskap

• Mogen grupp - mer frihet

• Omogen grupp - mer struktur, 
vägledning, uppföljning och 
“trafikledning”

• Regler behövs för att ha roligt.

• Spelgenerationen förstår idén om 
spelregler
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Låt slumpen avgöra!
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• Tomat = Sekreterare

• Gurka = Ledare

• Potatis = Tidtagare

• Morot = Cheerleader
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• Spelregler: plats, tid, innehåll, metod, 
person, motivation

• Att kunna berätta sitt ansvar och sin 
roll; tydliggör & träna förväntat 
beteende

• Halvera tiden & gruppstorleken

• Sammabåtsprincipen - inbördes 
beroende

• Följa upp; “Kaizen”-principen

Checklista för grupparbete
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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: Gruppen viktigare
än individen 

• Otrygg individ = otrygg grupp - och 
tvärtom

• Hur du säger till och säger ifrån 
uppmärksammas av alla

• Skilj mellan disciplin och management. 
Disciplin bara i nödsituationer.

• Använd de visuella som förebilder; t ex 
smörgås tekniken
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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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Enskilt eller grupparbete 
med handledning

• Led uppmärksamheten till uppgiften 
med gesten och ögonen

• Stanna kvar tills eleven andas och är 
igång. Smyg ut bakvägen. (Av-Neutralt-
På)

• Dämpa tempot och akta dig för 
svalvågor, t ex när du går framför eller 
för fort.
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Använd en tredje punkt
• Två punkter - bra 

för relationer

• Tre punkter - bra 
för management

• Exempel: 
utvecklingssamtal, 
konfliktsamtal, leda 
tillbaka 
uppmärksamhet på 
uppgiften
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Relationen till “kroppsbarnen”
• Kroppen nära, 

ögonen ifrån

• Alltid positiv 
beröring - och tänk 
efter före

• Beröm specifikt 
beteende

• Specifik instruktion 
för att få samma 
bild av förväntat 
beteende

• Återhämta dig från 
makt - snarast

• Jag-budskap, ej du 
budskap
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Gör dig intressant
• Helst de sök sig till dig och...

• Du söker upp de på dina villkor

• Gör dig intressant, “konstig”, 
avvikande, och “anknytningsbar” - 
jämför Monty Roberts och sina 
vildhästar

• Ha någonting de vill ha, veta eller göra; 
Jämför med katter och hundar

Hästträning
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Använd teckenkommunikation

• Tyst

• Kommer strax

• Plocka ihop

• Samling

• Byt grupp/uppgift

• Sitt

• Kolla tavlan

• Stopp

• Titta

• Tack

• Bra gjort

• Jobba
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Definition av co-
coaching

Hjälp till självhjälp
Ej terapi. Ej mentorskap relation
“Med-människa relation” - lika villkor
Du hjälper mig. Jag hjälper dig.

När två människor byter tid och idéer 
med varandra på lika villkor
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Några grunder
En person i centrum åt gången
En frågar, en svarar sedan byter man roller. Båda 
ska få lika mycket tid
Positiv anda och miljö. Ej fika-stund. Behöver viss 
“formalisering”
Frivillighet, tystnadsplikt, regelbundenhet, 6 
veckors perioder - utvärdera
Horisontellt eller Vertikalt?
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Det praktiska
Byt stolar för att betona roller
Snett emot ej rakt emot
Förbestämd plats och tidsram
Börja med de som vill
Förankra uppåt, men börja ändå
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En co-coaching session
10 - 60 minuter
 Hänt sen sist? Uppföljning, orientering
 En i centrum. Sammanfatta
 Byt roller. En i centrum. Sammanfatta
 Stäm av. Nästa träff? Tacka varandra
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Resultat?
Mer öppet, positivt och konstruktivt 
klimat
Alla kommer till tals
Alla blir sedda, delaktiga och aktiva
Med uppmuntran kommer de goda 
idéerna
 Äntligen tid till nödvändig reflektion

92



Psykologiska sanningar
Den som kommer på lösningar på egen hand 

är mer benägen att agera

Vänta med råd och tips. Locka fram istället 
från din kollega

Förflytta er från abstraktion till konkretion
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Klassiska coaching frågor

  Nöjd med?

  Rätt? (Nyckelord)

  Annorlunda?

  Feedback?

  Göra inom en vecka?
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En sak-intervjun
• Exempel på en framgång eller lyckat tillfälle

• Styrkor som användes för att lyckas. 
Nyckelord

• Beskriv en kommande utmaning

• Hur kan styrkorna hjälpa till i den nya 
situationen?

• EN sak du kan göra inom 48 timmar för att 
lyckas i den nya utmaningen.

• Sammanfatta och ”stäm av”
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”Classroom Walkthrough”
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Fokus på sex teman

• Miljön - Är det inbjudande & välkommande?

• Uppmärksamhet - Är eleverna fokuserade?

• Innehåll - Finns ett syfte och finns tydlighet?

• Ledarskap - Finns auktoritet och 
förtroende?

• Nivån - Från fakta till analys/värdering

• Beslut - Kritiska moment; Det man bör 
prata om; Vad är viktigt att analysera?
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Teman för samtal
• Möblering/

gruppering

• Aktivering/
Engagemang

• Syfte

• Hur mycket ska man 
gå igenom?

• Tavlan

• Kroppsspråket

• Separationsprincipen

• Förståelsenivå

• Tillämpningsmöjlighet

• Integration med 
karaktärsämnen

• Samband med andra 
texter
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Vid observationer

Specifik in - specifik ut. D v s bestäm 
konkreta ting att leta efter, t ex 1:a fyra 
minuterna, hur man fördelar sin 
uppmärksamhet, röst, gest, makt-
inflytande, händer i luften, räck upp 
handen, m m.
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Kroppsspråkliga tecken
• Kort paus 

innan svaret 
kommer

• Ser upp i taket 
och vänder 
ibland bort 
kroppen

• Tittar bort, 
sedan på dig
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Glöm inte: Tuff kärlek

• Kärlek (du vill den andra väl) är en 
förutsättning, men...

• Du får lov att avbryta för att återfå 
fokus, förstå bättre, konkretisera, 
sammanfatta

• Ha en hög förväntansnivå

• Följ upp. Hur har det gått?
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Goda råd
• Ställ öppna frågor

• Sammanfatta ofta

• Be adepten 
sammanfatta

• Häng med med 
kroppen

• Ta bort möjliga 
distraktioner

• Klargör villkor - tid, 
syfte, metodik

• Från abstraktion till 
konkretion

• Sök adeptens 
lösningar, inte dina

• Vänta med råd och 
ge det varsamt
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Till slut

Du spelar ett sannolikhetsspel. 
Ingenting fungerar alltid, hela tiden. 
Men hur kan du öka sannolikheten att 
det fungerar? 
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Lärdomar? Frågor?
Slutsatser?

Kolla gärna www.steinberg.se för kurs- och 
bokinformation. 

www.facebook.com/johnsteinberg1
@johnsteinberg1

john@steinberg.se

Lycka till! 
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