Böcker, e-böcker
och föreläsningar
av John Steinberg
Pedagogdoktorn som hittar styrkorna

Böcker, e-böcker, pdf-böcker av John Steinberg finns hos de flesta e-bokhandlare, till exempel Adlibris, Bokus och Bokon uppdelade på följande sätt:

FYSISKA BÖCKER
(Beställs hos förlagen, bokhandeln eller Internetbokhandlare)
Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap. Gothia Fortbildning
Ledarskap i klassrummet. Gothia Fortbildning
Att vända en klass (med Åsa Sourander). Gothia Fortbildning
Lyckas med digitala verktyg i klassrummet. Gothia Fortbildning
Lektionen är helig. Lärarförlaget
Hitta lärarnas guldstunder. Lärarförlaget
Pedagogdoktorns handledning. Natur & Kultur
Hitta styrkorna. Liber
När surpuppan log (med PG Wettsjö). Liber
Humanistiskt ledarskap. Liber

E-BÖCKER

(Beställs via Johns e-bokhandel,
www.steinberg.se/johns-e-bokhandel
eller via Internetbokhandlare)

SERIE 1: Studiedagar i egen regi.
Underlag för intern fortbildning
Nr 1: Omvärldsorientering
Nr 2: Guldstunden
Nr 3: Värdegrundsarbete
Nr 4: Undervisningen i centrum
Nr 5: Att vända en klass
Nr 6. Anknytning
Nr 7: Att samarbeta med dagens lustbarn
och deras föräldrar
Nr 8. Kvalitetsutveckling

SERIE 2: Världens bästa lärare.
Fortbildning för nya och erfarna lärare
Nr 1: Välkommen till kollegiet
Nr 2: Vad är bra undervisning?
Nr 3: Vad är lärarens uppdrag?
Nr 4: Styrkestjärnan
Nr 5: Styrkesamtal
Nr 6: Fyrtio minuter, hundratals beslut

Serie 3: Skol- och professionsutveckling.
Nr 1: Fortbildningshandboken
Nr 2. Makro-mikro modellen för skolutveckling
Nr 3. Coacha varandra till framgång:
Co-coaching för kollegialt lärande
Nr 4. Coacha varandra till framgång:
Co-coaching för elever

Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap
Lärarskicklighet beskriver hur skickliga pedagoger
får grupparbeten, individuellt arbete och gemensamma genomgångar att fungera väl. Här finns
också redskap för att anpassa ledarskapet till
elevernas mognadsnivå, att skapa arbetsro och ett
gott klassrumsklimat samt att använda kroppsspråket på ett effektivt sätt. De många exemplen
gör det möjligt att tillämpa kunskapen direkt i
vardagen, vare sig du är ny inom yrket eller vill
vidareutveckla din pedagogik.
Det här är en omarbetad version av den populära
boken Världens bästa fröken. Den är användbar
för lärare på alla nivåer. Boken kan med fördel användas på studiedagar, som
underlag för kollegialt lärande eller i kombination med John Steinbergs webbkurs, Lärarskicklighet – 59 färdigheter.

ONLINE KURS
Lärarskicklighet: 59 färdigheter är en praktiskt inriktad webbkurs som ger insikter och kunskap som kan ta många års yrkeserfarenhet att för att förvärva.
John Steinberg visar genom små filmer hur du som lärare kan agera i 59 olika
sammanhang från att hälsa eleverna välkomna till att sätta igång de i arbete.
Kursen innehåller också texter, foton, mini-föreläsningar, lärarintervjuer och ett
antal filmer från klassrum där skickliga pedagoger visar hur det kan gå till i praktiken. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor och träningsuppgifter. Kursintyg ges efter genomförd kurs. Möjligheten finns att diskutera och utbyta information med andra deltagare i kursen. Kursen motsvarar minst tre studiedagar.
Exempel på de 59 färdigheterna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillstånd
Rummet
Möblering
Förberedelser
Position
Pausering
Frusna gester
Ljudförankringar
Revir
Förstärkningar
Ögonen på uppgiften
Bakvägen
Kontrollstationer

Kursen och boken Lärarskicklighet kompletterar varandra och kan med fördel
användas tillsammans. Detta är ett utmärkt upplägg för studiedagar eller som
underlag för kollegialt lärande.
Webbkursen beställs direkt av Gothia Fortbildning:
www.gothiafortbildning.se/webbkurs.
Rabatter vid köp av minst tio licenser. Pris information finns hos Gothia Fortbildning.

BÖCKER I PDF-FORMAT

(tidigare tryckta böcker nu endast i pdf-format. Finns hos Internetbokhandlare.)
Meningsfull undervisning
Aktiva värderingar
Panik i skolpolitik
Dina studier och ditt liv
Den nya inlärningen
Mentorskap, coaching och co-coaching
Gruppsamtal: affektiv utveckling i skolan
Professionella samtal – skolan
Att leva som du vill
Pedagogik i praktiken
Instruktionsmetodik
Klassens inre arbete
Hur man handskas med besvärliga klasser
Läxläsning
Lista ut ditt liv
Låt skolan dö: Länge leve lärande
Humanistiskt ledarskap lönar sig
Rörelsekommunikation (med Johan Borghäll)
Sisu i klassrummet (av Åsa Sourander)
Positiv påverkan
100% En annorlunda bok om hälsa
Hemtjänstens stolthet
Samtal i ring
Upp till kamp för lärande
Skolans nya syfte

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR FÖR SKOLAN,
NÄRINGSLIVET OCH OFFENTLIG FÖRVALTNING
”Jag hjälper dig. Du hjälper mig” – Coacha varandra till framgång
För att lyckas i arbetslivet nu för tiden behöver man hjälpas åt och skapa en lärande kultur. Denna föreläsning presenterar ett enkelt, elegant och praktiskt exempel
på kollegialt lärande som heter Co-coaching. ”Jag hjälper dig. Du hjälper mig” är
mottot och under föreläsningen demonstrerar John en enkel modell för att ställa
styrkebaserade och lösningsfokuserade frågor för att främja nästa steg i kollegans
professionella utveckling. Metoden kan användas i vardagssamtal, medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och särskilda Co-coaching sessioner i samband med
ett arbetslagsmöte eller personalgruppsmöte.
Hitta styrkorna
Denna föreläsning anpassas till antingen skolpersonal eller personal inom ett företag eller en offentlig förvaltning. Det snabbaste och mest effektivaste sättet att
utvecklas individuellt eller att utveckla en organisation är att hitta och ta vara
på styrkorna. Hitta styrkorna är en föreläsning/kurs som visar hur det går till.
Metoderna som beskrivs kan komplettera och förbättra utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och vardagssamtal. Deltagarna får träning via en enkel metod som
heter Styrkestjärnan med att göra styrkor synliga. Idéerna från föreläsningen kan
omsättas i praktiken samma dag.
Lärarskicklighet: ledarskap i klassrummet (även för förskolan och fritids)
Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara
pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Detta är
Johns mest eftertraktade föreläsning för skolan.
Följande teman berörs:
• Du har ett ledarskapsyrke
• Du kan påverka mera än du tror
• Förtroende skapas via s.k. icke-verbalt ledarskap
• Vad gör de bästa pedagogerna?
• Moderna metoder kräver mer ledarskap och struktur, inte mindre

Lär dig 50 namn – på 15 minuter
Med utgångspunkt från boken Pedagogdoktorns handbok berättar John hur man
förenklar lärande för sig själv och andra. Innehållet bygger på material från kursen Pedagogik i praktiken som John erbjöd som öppen kurs i 26 år. Förbättra
kvaliteten på organisationens kurser, fortbildning och retorik. John utbildar era
utbildare, helt enkelt.
•
•
•
•
•

Inlärningens tre magiska ord
Hur man lär sig 50 namn på en kvart
Hur man avläser andras lärstilar och inlärningsstrategier
Hur man når hjärtat och inte bara hjärnan med information
Hur man får sin grupp aktiv, alert och engagerad

Se andra exempel på föreläsningar på Johns hemsida, www.steinberg.se
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