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PRESSMEDDELANDE Stockholm den 9 september 2015 

Ny webbkurs - ickeverbal påverkan kan vara nyckeln till 

lärarskicklighet 
 

Vad är en bra lärare och hur blir man det? John Steinberg, författare och före detta 

rektor, har ägnat hela sitt yrkesliv åt att studera hur skickliga pedagoger lyckas. En stor 

del av hemligheten ligger inte i vad de säger, utan vad de gör och hur de gör det. Nu delar 

han med sig av sina observationer och metoder i både webbkurs och bok.  

 

Få personer har gjort lika många klassrumsobservationer och intervjuer med lärare och elever 

som John Steinberg, fil dr i pedagogik. Nu samlar han sina insikter och konkreta tips i den nya 

webbkursen Lärarskicklighet – 59 färdigheter. Den visar hur pedagoger kan agera i 59 olika 

sammanhang, från att hälsa eleverna välkomna till att avsluta lektionen.  

 

Kursen är till stor del uppbyggd på filmade föreläsningar och klassrumsexempel. Den innehåller 

också förslag på hur de olika färdigheterna kan tillämpas samt fördjupande texter. Varje avsnitt 

avslutas med diskussionsfrågor och träningsuppgifter vilket gör att kursen passar som underlag 

för kollegialt lärande. Webbkursen vänder sig till nya lärare och till de som är mer erfarna och 

söker inspiration. 

 

– Vi märker att lärare kan ha svårt att få tid att åka iväg på kurser och föreläsningar. Men 

behovet av kompetensutveckling och ny kunskap minskar ju inte för det. Därför satsar vi på 

webbkurser som man kan ta till sig var som helst och när som helst, från valfri dator, telefon 

eller surfplatta, säger Ingrid Sundqvist, redaktionschef på Gothia Fortbildning. 

 

Webbkursen kan användas tillsammans med John Steinbergs nya bok Lärarskicklighet – 

Metoder för framgångsrikt ledarskap. Det är en omarbetad version av boken Världens bästa 

fröken (från 2004) och ingår i skolserien Samlad kunskap för skolan. 

 

Fakta om webbkursen 

Titel: Lärarskicklighet – 59 färdigheter med John Steinberg 

Lansering: september 2015 

Kursen är anpassad för dator, mobil och surfplatta. 

Ca pris: 1 999 kr per person exkl. moms upp till nio licenser. Tio licenser och fler offereras vid 

förfrågan (anmalan@gothiafortbildning.se 

 

Fakta om boken 

Titel: Lärarskicklighet – Metoder för framgångsrikt ledarskap 

Författare: John Steinberg 

ISBN: 978-91-8809-915-0 

mailto:anmalan@gothiafortbildning.se
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Utgivning: 6 augusti 2015 

Omfång: 128 sidor 

Ca pris: 220 kr exkl. moms 

Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.  

 

Om författaren 
John Steinberg är fil dr i pedagogik, leg psykolog och författare till ett femtiotal böcker inom 

skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har arbetat både 

som universitetslektor i pedagogik och som rektor. I dag är han konsult och föreläsare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presskontakt 

Pia Leufstedt, PR-ansvarig 

pia.leufstedt@gothiafortbildning.se 

08-462 26 06, 072-050 39 04 

 

 

 

Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och 

omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och 

uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är 

att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer 

information om oss och om våra produkter. 
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