
Ur innehållet:
• Mål och förväntningar
• 4 framgångsrika förhållningssätt 

för pedagoger
• Motivationsasken 
• Coachningens 5 nycklar 
• Medveten kommunikation 
• Mindset
• Dramatriangeln
• NÖHRA FUN
• Self-efficacy
• Praktiska övningar och 

effektiva verktyg
• Integrering i den vardagliga 

undervisningen

COACHANDE LÄRARSKAP

COACHANDE 
LÄRARSKAP
Jag tror att många av oss kan känna igen sig i att vi når fram 

till vissa elever men inte andra. Hur vi än försöker lyckas vi 

inte skapa kontakt och nå fram till en del elever med 

motivation och inspiration.

Jag hör ofta lärare säga att ”de har inte knäckt koden än” 

men tänk om det är vi lärare som inte har knäckt koden till 

dem?

Med en medveten kommunikation identifierar du lättare 

vilka filter du behöver ta dig igenom för att nå fram till dem 

du normalt inte når.

Du får konkreta verktyg för att skapa lust och synliggöra 

lärande. 

Ett coachande förhållningssätt hjälper  att uppfylla 

Barnkonventionens uppdrag utifrån barnrättsperspektiv, 

barnperspektiv och framförallt barnets perspektiv.

Det är en form av lågaffektivt bemötande där du stöttar 

eleverna med hjälp till självhjälp.

Efter avslutad kurs kommer du att vara väl rustade att möta 

eleverna där de är med verktyg att hjälpa dem att hjälpa sig 

själva vidare. 



Upplägg 
09.00-12.00
Pass 1 med föreläsning och 
workshops 

Fikarast ca 10.30

12.00-13.00
Lunch

13.00-17.00
Pass 2 med föreläsning och 
workshops 

Fikarast ca 14.30

2 STEG

Kursen är indelad i 2 steg under två dagar där vi  går igenom 

grunderna i coachande lärarskap och hur det kompletterar 

och förbättrar lärarollen.

Fokus under steg 1 är hur vi bygger hållbara relationer.

Vi utgår från den moderna motivationsforskningen och ser 

hur vi med en coachram kan förstärka och skapa möjligheter 

för eleverna att motivera sig själva.

Du får verktyg och metoder för att lättare kommunicera på 

mottagarens villkor och på så vis nå fram till fler elever.

Mellan kurstillfällena får du tillgång till en arbetsplan på en 

digital kurssajt som du följer för att etablera innehållet i den 

vardagliga undervisningssituationen.

I steg 2 repeterar och fördjupar vi det vi gjorde i steg 1 och 

fyller på med fler verktyg och teori.

Här fokuserar vi på hur vi kan påverka elevernas förmågor 

med ett coachande förhållningssätt som utmanar deras 

begränsande syn på sig själva i en trygg relation till dig som 

lärare och kompisar på lektionen.

Vi övar olika färdigheter i workshops utifrån innehållet under 

båda dagarna så att kursen blir interaktiv och förankrad i ett 

görande.



OM FREDRIC

Fredric har jobbat som professionell musiker och föreläsare i mer än 25 år och har föreläst för mängder 
av företag, organisationer och skolor. Man kan säga att han har scenvana och han har en unik förmåga 
att få det krångliga självklart. Som certifierad NLP-Business practitioner och coach har han en välfylld 
verktygslåda att dela med sig av.
Tempot är högt och energifullt!

Med mer än 30 års erfarenhet som lärare på kulturskolor, gymnasium och friskolor integrerar Fredric 
 utbildningen Coachande lärarskap rakt in i den verklighet som lärare möter i sin vardag.
Identifikations- och igenkänningsfaktorn är hög.

"Fredric är en fantastisk pedagog som är mycket tydlig i sina mål"
Anders Holdar, grundare av Kroumata och ämnesansvarig för slagverk SMI

"Fredric spelar en ytterst viktig roll i utvecklingen av våra didaktiska verktyg i ett 
föränderligt samhällsklimat"
Joakim Anterot, Lektor och ämnesföreträdare slagverk KMH

"Mycket träffsäker och inspirerande föreläsning! Igenkänningsfaktorn är stor. 
Rekommenderas!”

Andreas Forsman, Projektledare på Sveriges Orkesterförbund


