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Han är energiknippet som blev rikskändis när han la ut elevernas  
fredagsdans på sociala medier under synonymen Magister Nordström.  
Förutom att undervisa, åker han runt och håller föredrag om sin syn på  

ledarskap i klassrummet och sitt sätt att arbeta som lärare.

Magister Nordström har en speciell 
hälsning med varje elev och låter 
dem även dansa in helgen med en  
”fredagsdans”.

 
Vad är din tanke bakom det?
– Jag försöker se varje elev och de förutsättningar som 
just den eleven har. Tanken med att låta varje elev väl-
ja en egen hälsningsgest som jag ska lära mig, är just 
det. Jag vill att de kommer till skolan och kan ställa om 
till ett läge där de känner sig välkomna och mår bra. 
Inspiratören är en lärare i USA som, precis som jag, 
tycker att det är OK att ibland ta ut svängarna lite, även 
i skolan. Utan att för den skull bli oseriös. 

Fredagsdansen är en signal till eleverna att de har 
arbetat stenhårt i fem dagar och nu är det dags att 
spralla av sig. Det är den känslan jag vill att de tar med 
sig hem för att kunna tanka energi under helgen. 

Orden ”kunskap, glädje och kärlek” är åter- 
kommande när man läser om dig. Varför?
– Jag vill att de tre orden ska genomsyra allt jag gör. 
Naturligtvis finns kunskapskraven där och jag arbetar 
med dessa på mitt sätt. Utöver det är det viktigt för 

mig att jag kan stimulera och inspirera eleverna till att 
tycka att skolan och nya kunskaper faktiskt är kul. På så 
vis finns glädjen alltid med. Kärleken handlar om att 
skapa vänner för livet och att få ingå i en gemenskap 
där man bekräftar varandra.

Hur ser du på ditt ledarskap i rollen som lärare?
– Jag har auktoritet utan att vara auktoritär och vill få 
med eleverna på resan. Mitt ledarskap grundar sig 
otroligt mycket på sociala relationer som jag tror är 
nyckeln. Om inte jag visar mitt intresse för eleverna, 
tar reda på vem de är och vilka förutsättningar de har, 
så kan jag inte nå eleverna på ett bra sätt och få med 
dem på resan. 

Vad anser du är en lärares viktigaste egenskaper?
– Ledarskap och social kompetens. Du måste kunna 
fånga eleverna och få dem med dig.

Har din egen skolgång haft någon betydelse för 
hur du arbetar idag som lärare? 
– I skolan var jag en kille som hade svårt att 
sitta still, men hade lätt för att lära. Även om 
jag själv inte har någon diagnos, så har jag 
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mött många barn med speciella behov under min tid 
i skolan och det har gjort att jag har fått en mycket 
bättre förståelse för dessa barn. För mig är det till ex-
empel okej att sitta på golvet under en lektion om en 
elev tar in kunskaper bäst på det viset. 

Hur hanterar du mobbing?
– Min grundsyn är att jag vill försöka sammansvetsa 
mina klasser och skapa en acceptans för varandra. 
Detta gör att klassen får en Vi-känsla. Jag planerar in 
värderingsövningar och social träning varje vecka 
med målet att eleverna ska förstå sina egna känslor. 
Då är det även lättare att förstå andras känslor. Till ex-
empel gör vi en övning jag kallar ”Kärleksrundan”, där 
alla får säga något bra om var och en i klassen. Det 
är ett arbete som på ett väldigt effektivt sätt förebyg-
ger mobbing. Det är ofta för sent att börja arbeta med 
värderingsövningar när mobbing redan är ett faktum. 

Du arbetar även som idrottstränare i fotboll. Ser 
du några likheter i de olika ledarskapsrollerna?
– Jag ser min klass som ett fotbollslag där jag är träna-
ren. Om vi ska vinna en match, så måste jag se till att 
varje individ blir ännu bättre på det den är bra på och 

förstår spelet. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som 
ett lag. Klassen ska bli ett riktigt tajt team.

Du arbetar som lärare, föreläser, är idrottstränare, 
är väldigt aktiv i sociala medier och privat är du 
pappa till fyra barn. Vad är dina drivkrafter och 
hur tankar du energi?
– Min energikälla är att vara med min familj och jag ser 
till att helgen blir ett andningshål. Då är jag ”bara” pap-
pa och åker med mina barn på till exempel matcher. 
Att få blanda det seriösa jaget med att ibland få släppa 
fram barnet i mig ger mig energi. 

Du har blivit mycket uppmärksammad och till 
exempel utsedd till Årets lärare i kategorin ”Ny-
tänkande & Entreprenörskap”. Vad betyder detta 
för dig?
– Att bli utsedd till Årets lärare var otroligt stort och 
kändes som ett erkännande. Jag är ju bara mig själv 
och gör det jag älskar. Det finns väldigt många duk-
tiga lärare i vårt land men att jag är mycket aktiv på 
sociala medier bidrar naturligtvis till att just jag upp-
märksammas. Jag är väldigt stolt över de utmärkelser 
som jag har fått, men det finns tyvärr också en bak-

OM KUNSKAPS- 
FABRIKEN

Magister Nordström  
döper alltid om sitt klass-
rum till Kunskapsfabriken. 
Allt i syfte att göra skolan 
roligare och få eleverna att 
vilja gå till skolan med ett 
leende på läpparna varje 
morgon.

Han driver även ett företag 
med samma namn och 
arbetar då som inspiratör 
och föreläsare. Kunskaps-
fabriken ger metoder och 
tips på hur man får elever-
na att törsta efter kunskap 
och hur man skapar en bra 
gruppdynamik.

Dessutom är han ute och 
föreläser hos fotbollsfören-
ingar om mental träning.
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10 TIPS FRÅN 
MAGISTER 
NORDSTRÖM

Skapa relationer för att förstå dina elever
Ju mer du vet om dina elever, hur de mår och hur deras familje- 

förhållanden ser ut, desto bättre kan du nå dem. Du kan till exempel  
lära känna dem på rasten eller när ni sitter och äter i matsalen.
 

Våga gå utanför boxen i din undervisning
Våga 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.
 

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!
 

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.
 

Var vänlig och snäll i både kropp och 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.
 

Se och bekräfta alla elever – varje dag
Ha till exempel en hälsning varje morgon. Låt eleverna bestämma hur 

de vill hälsa på dig och träna sedan in alla hälsningar. Det är inte bara en 
rolig grej, utan det ger så mycket mer när du både ser och bekräftar dem.
 

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. 
 

Arbeta med social träning och 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.
 

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.
 

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. ●
Ladda ner alla tips på www.infomentor.se/10tips

sida på medaljen. I Sverige väger Jantelagen tungt 
och det är inte okej att sticka ut. Jag har under resans 
gång stött på avundsjuka och kollegor som har vänt 
mig ryggen. Detta gör mig naturligtvis ledsen och 
det har fått konsekvenser för mig som person. Bak-
om namnet Magister Nordström finns ju faktiskt en 
helt vanlig människa med känslor. Det är synd tycker 
jag, men samtidigt gläds jag åt att jag mest har fått 
positiva bemötanden. Jag hoppas också att fler kan 
inspireras och plocka idéer från mitt sätt att arbeta.

Vad skulle ditt råd till andra lärare vara?
– Kort uttryckt skulle jag säga VÅGA! Våga ta ut sväng-
arna, våga gå utanför boxen och våga dela med dig av 
din undervisning på sociala medier.

Vad är ditt mål och när känner du att du har lyckats?
– Mitt mål är att skapa positiva minnen tillsammans 
med mina elever och att ge dem en ryggsäck med 
kunskaper. När det är dags för dem att gå vidare till 
nästa klass och jag känner att jag har lyckats förbereda 
dem på ett bra sätt, står jag där och gråter glädjetårar 
och tänker WOW! ●
www.infomentor.se/tidattfokusera


