
 

 
Gothia Fortbildning AB. Kungsholmstorg 5. Box 22543, 104 22 Stockholm. Fakturaadress: FE 5111, 838 77 Frösön. 

Växel 08-462 26 60, kundservice 08-462 26 70, info@gothiafortbildning.se, www.gothiafortbildning.se. Org. nr 556055-5319 
 

 

 

PRESSMEDDELANDE    Stockholm 26 maj 2020 

 
John Steinberg: Använd ditt kroppsspråk och få med dig eleverna 

Eleverna är blixtsnabba att bedöma en lärares trovärdighet. Genom att använda 
kroppsspråket på ett medvetet sätt kan läraren skapa förtroende hos eleverna och 
lyckas bättre i sitt ledarskap. John Steinberg ger nu ut en uppföljare till Ledarskap i 
klassrummet med tydliga övningar som kan göra stor skillnad för arbetsron i 
klassrummet.  

– Ditt kroppsspråk påverkar hur eleverna kommer att uppfatta dig och hur de agerar. Det påverkar 
din trovärdighet, stämningen i gruppen och även studieron, säger John Steinberg, fil.dr i pedagogik. 

Lärarens kroppsspråk - ledarskap i klassrummet 2 är en uppföljare till den uppskattade boken Ledarskap i 
klassrummet. I den nya boken beskriver John Steinberg varför just kroppsspråket är så viktigt för 
lärare, och hur en effektiv användning av bland annat tonfall, tempo, gester och blickar kan skapa 
förtroende och samarbetsvilja hos eleverna.   

– En stor del av boken består av praktiska exempel och övningar, så att du kan prova på skillnaden 
mellan att göra ”rätt” och att göra ”fel”. För här finns det faktiskt många gånger ett rätt eller fel, 
säger John Steinberg. 

Under många år har han observerat pedagoger för att ta reda på vad det är som gör att vissa lyckas 
bättre än andra i klassrummet.  Han har funnit att kroppsspråket är en viktig pusselbit i ett 
medvetet och effektivt ledarskap. 
 
– Att gå in i ett rum med 28 sexåringar, elvaåringar eller femtonåringar och få det att fungera på 
mycket kort tid är en konst. En stor konst. Det är en konst som en del av oss har en kortare väg till 
att behärska än andra. Men det är också en konst som går att lära sig, säger John Steinberg. 
 
Om författaren 
John Steinberg är fil.dr i pedagogik, och författare till ett 50-tal böcker om lärande, ledarskap i 
klassrummet och skolans värdegrundsarbete.  

Om boken 
Titel: Lärarens kroppsspråk – ledarskap i klassrummet 2 
Utgivning: 28 augusti 2020 
ISBN: 978-91-7741-225-0   
Sidor:160 
Pris: 245 kr exkl moms.  
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 
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