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INFOMENTOR LEDARSKAP

SKAPA ETT TEAM AV EN KLASS

10 tipsfrån Magister
Nordström
Han är energiknippet som blev rikskändis när han la ut elevernas
fredagsdans på sociala medier under synonymen Magister Nordström.
Här är hans bästa tips för att motivera eleverna och skapa ett vinnande lag.
1. Skapa relationer för att förstå eleverna
Ju mer du vet om eleverna, hur de mår och hur
deras familjeförhållanden ser ut, desto bättre
kan du nå eleven. Du kan till exempel lära känna
eleven på rasten eller när ni sitter och äter i
matsalen.
2. Våga gå utanför boxen i din undervisning
Våra prova nya grejor – var inte rädd för att misslyckas! Ta till exempel med klassen ut och träffa
företag, jobba med helheten och lyft vad som
krävs för att vårt samhälle ska fungera.
3. Få eleverna att tänka ”Jag vill, jag kan
och det är roligt!”
Jag jobbar stenhårt med att få eleverna att tänka
”Jag vill, jag kan och det är roligt!” i allt de gör.
Skriv upp det på tavlan eller gör en skylt!
4. Använd din röst – på rätt sätt
Var bestämd om det behövs, men skrik aldrig.
Fånga eleverna med olika tonlägen som känns
bra för både dig och eleverna.

träna sen in alla hälsningar. Det är inte bara en
rolig grej, utan det ger så mycket mer när du
både ser och bekräftar dem.
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5. Var vänlig & snäll i både kropp & knopp
Ditt kroppsspråk är A och O. Visa att du älskar
ditt jobb. Var glad och positiv. Ditt kroppsspråk
kan fånga eleverna eller helt enkelt tappa dem.
6. Se och bekräfta alla elever – varje dag
Ha till exempel en hälsning varje morgon. Låt
eleverna bestämma hur de vill hälsa på dig och
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7. Ha en fredagsdans
Gruppen stärks och det skapar så mycket glädje!
Låt några elever bestämma en låt och träna
in en dans under 1-2 raster. På fredagens sista
lektion visar de upp dansen för alla som tränar
tillsammans i cirka 10-15 min.
8. Arbeta med social träning & gruppövningar
Arbeta minst 30 minuter i veckan med övningar
som stärker gruppen. ”Kärleksrundan”, där jag
låter eleverna ge varandra komplimanger, är en
av mina favoriter.
9. Var tydlig i ditt ledarskap för
både elever och föräldrar
Visa redan på första föräldramötet hur ditt
ledarskap ser ut. Var tydlig, noggrann och seriös
– men ha glimten i ögat. För eleverna måste
du vara extra tydlig. Se till att alla förstår vad du
menar och ta inget för givet.
10. Ha en tydlig struktur både i och
utanför klassrummet
Allt har stor betydelse för hur lektionerna kommer att bli, från hur man hänger upp sin jacka,
ställer sina skor, står i ett led och hur man går in
i ett klassrum till hur man är i ett klassrum för att
skapa studiero. ●

