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Om John

• USA, bosatt i Sverige sedan 1971

• Författare till 40 böcker om pedagogik, värderingar, 
ledarskap och  påverkan

• fil dr i pedagogik, f d universitetslektor och rektor

• Domarkommittén - SIQ Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola

• www.steinberg.se       www.laromedia.se/steinberg

• www.facebook.com/johnsteinberg1
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Studiedagar
• Ledarskap i klassrummet/Världens bästa 

fröken

• Pedagogisk handledning t ex, kollegial 
handledning, skolledaren som handledare

• Lektkionen är helig

• Hitta elevernas styrkor/Entreprenöriella 
samtal

• Digital flow
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Arbetsmetoder

• Föredrag

• Parsamtal med olika personer

• Demonstrationer

• Korta träningsövningar

• Film

4



Syfte

• Att hitta båda elevernas & personalens 
styrkor, motivation och drivkraft

• Att se samtalet som ett verktyg för att 
hitta styrkor, motivation och drivkraft

• RESULTAT - mer professionella 
utvecklingssamtal och 
medarbetarsamtal
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När undervisningen  
står i centrum
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Bokbutik
Blogg
Kurser

Föredrag
Bildspel
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Tre magiska ord

Tro

Kropp

Metodik
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Demonstration!
Guldstund?

Hur?
Ny utmaning?
Första steg?
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• Mer pengar per elev än någonsin

• Flera styrdokument

• Mer teknisk hjälpmedel

• Mer dokumentation  flera utvärderingar, 
nationella prov och kundenkäter

• Mer forskarkompetens i lärarutbildningen

• Flera handlingsplaner, värderingsprojekt 

• Ständiga organisationsförändringar
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Hur många lyckas i skolan?

• A-elever - trivs och presterar - ca 20%

• B-elever - godkända utan större 
engagemang                                   ca 30%

• C-elever - många IG                      ca 20%

• D-elever - går ej ur gymansieskolan 

                                                             ca 30%
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Kvalitet

VETENSKAP
Statistik & Mätningar

Skollag & Styrdokument
Handlingsplaner

Budgetramar
Lärarutbildningen

Datadokumentation
Betyg & Bedömning
Nyckeltal/Nat. prov

KONST
Ledarskap

Värdegrund
Relationer

Rykte
Stämning

Konflikthantering
Uppföljning

Samtalsmetodik
Undervisningsskicklighet

Hårdvara
En rationalistisk 

utopi

Mjukvara
Kreativ kompisskap
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Ni är artister

• Artister tränar på sin konst

• Artister tillåts att hålla på med sin konst

• Artister utnyttjar sin kompetens

• Artister bygger på sin personlighet

• Artister reflekterar ständigt på hur de kan förbättra 
sig

• Artister får lov att ”göra sin grej”
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Kvalitet

Intro av ny personal
Vikarierutiner

Lokaler
Schema

Organisation
Material & Teknik

Skolledarens närvaro
Start & Stopp tid på 

lektioner
Informationsrutiner, mm

Ledarskap
Värdegrund
Relationer

Rykte
Stämning

Konflikthantering
Uppföljning

Samtalsmetodik
Undervisningsskicklighet

Infrastruktur Artisteri
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Kvalitet

EVK
IUP
LPP
APT
AL

F-möten
Överlämningsmöten & 

klasskonferenser
Krisgrupp, 

Tryghhetsgrupp
Eventplanering

Ledarskap
Värdegrund
Relationer

Rykte
Stämning

Konflikthantering
Uppföljning

Samtalsmetodik
Undervisningsskicklighet

Mötesstruktur & 
kultur Artisteri
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Infrastruktur 
samtal

Pedagogiska 
samtal

Betraktas elever som en del 
av infrastrukturen?
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Lektionen ska vara helig!

• Procent lektioner med avbrott

• Procent inställda lektioner

• Procent med andra aktiviteter

• Procent med lärarkontinuitet

• Procent med elevkontinuitet
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Wilda, 9 år
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Tankar?
Känslor?

Fokus?
Form?

Mål och syfte?
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Exempel på STORA, viktiga frågor...

• Vad är skolans syfte?

• Vad är den nya pedagogrollen?

• Hur kan vi bäst främja ungdomars utveckling?

• Hur kan vi bäst främja varandras utveckling?
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Kontroll kontra frihet

• Plats

• Tid

• Innehåll

• Metod

• Person

• Syfte

Teknikutveckling
Välfärdsutveckling
Demokratisering
Individualisering

Globalisering
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Vad är det som händer?
• Jämnårigorientering - ”föräldrafritt”

• Demokratisering - delaktighet

• Kommersialisering - urval

• Individualisering - rättigheter/motstånd

• Tveksamhet kring uppdrag, roll, mål

• Skolan som social institution

• Teknik som individualiserar inlärning
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Orientering
• Föräldrar/Släkt

• Präst

• Professionella pedagoger

• Media

• Idrott

• Kompisar

• Mobilen
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Ledarskapet är avgörande
• Via att uppmärksamma det som 

fungerar och utgå ifrån styrkor/
framgångar

• Via att hitta sammanhang som 
fungerar

• Via meningsfullhet - balans mellan 
elevens val och lärarens val

• Via tydlighet och uppföljningar

• Via att vara obekväm - krav
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Att leda till ett annat 
tänkande

• Kollektiv “anställning”: trygghet, säkerhet

• Intraprenörskap: ansvar & initiativ

• Entreprenörskap: starta eget, bygga eget
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Vad har de personer (släkt, 
vänner, lärare, chefer) som 

har påverkat dig mest 
positivt i ditt liv gemensamt 
för synsätt och egenskaper?

Vad gjorde de? Hur gjorde de? Varför?
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• Dålig på eller bra på?

• Svårigheter eller möjligheter?

• Misslyckanden eller lyckade tillfälle?

• Bakåtanalyser eller framåtplanering?

• Låt gå eller motståndsrörelse?
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Abstrakt - Konkret 
Uppåt eller Neråt i hierarkin

Makro eller Mikronivå?
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• Apelsiner-Datorer-Klocka

• Arbetslaget

• Läxor, Bandyturnering

• Tonåringar, Hälsa

• Artighet (Ron Clark. The Essential 55)

• Lärarutbildningen
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10.
9
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

Värderingar, Visioner, Syfte, Mål
Varför

Handling, Nästa steg
Vad, hur, när, vem

Exempel: Utflykt, Friluftsdag, 
Studiedag, Lektion, Samling
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Kompetens

• Kunskap

• Attityd

• Beteende
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• Orädd och trygg: Rörelsemönster

• Tydlig: Kommunicera förväntningar

• Hård och mjuk: dämpar rösten och säger 
till

• Personlig & positiv

• Klar över sin roll och förhållningssätt
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Katt eller Hund?!

Michael Grinder
michaelgrinder.com

Katt:
Förtroende

Hund:
Tillgänglig
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Kamp mellan två synsätt
Förbättring genom 
fokus på brister och 

svagheter
KONTROLL

Extern motivation

Förbättring genom 
fokus på intressen

och styrkor
FRIGÖRELSE

Intern Motivation

Hur får vi balans i systemet?
Hur leder vi från extern till intern motivation?
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Civilingenjör eller 
hästmassör?
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Är det rättvis att säga att skolan är utformad främst 
för blivande civilingenjörer och civilekonomer?
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• Nagelkonstnär

• E-bay samlare/säljare

• Avatar designer

• Bananmognare

• Humorkonsult

• Lunchmentor

• Pixelsäljare

• Tävlingsätare

• Iskonstnär

• Dokusåpdeltagare

• Tävlingstävlare

• Personlig shoppare

EXEMPEL
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Schoolsmart och 
Streetsmart? 
        Skolvägen och kvalitetsvägen?

”A smart person knows everything.
  A wise person knows everyone.”
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Styrkesamtal - utgångspunkter
• Styrkor- traditonella och otraditionella

• Passioner/Ilska

• Talanger/Färdigheter/Kunskaper

• Framgångar/Pos upplevelser

• Lärstilar/Lärstrategier

• Flow/Må bra/Sammanhang/Omformulering

• Värderingar/filosofi
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Ansvar
• Motivation & 

Mening

• Skarpa projekt

• Resultatuppföljning

• Förväntat beteende

• Konsekvenser

• Ägarskap - 50-50 
lösningar

• Alternativ

• Process tänkande 
via ständiga 
utvärderingar 

Lärande är mer 
intressant än skolan 
men ansvar kommer 

man aldrig ifrån
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• Artighet

• Ansträngning

• Ansvar
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• Passion

• Talang

• Mästerskap

42



Vilken är skolans tradition?
Fokus på svagheter, 

kontroller eller fokus på 
styrkor och att frigöra?
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En solskenshistoria
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Gemensamt: Tidig, konsekvent “avsiktlig” 
träning från barndomen med en kunnig, 

målmedveten, driven mentor
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Vilka undervisningsmetoder 
gagnar de nya attityderna, 

förmågorna och 
kompetenserna? 
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Pedagoger har alltid 
haft dubbla roller

Kunskapsträning och “fostran”
Hur kan vi bäst lyckas med dessa två uppgifter?
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Alltfler pratar om s k 
entreprenöriellt lärande
som en ny utgångspunkt 
• Ansvar-Initiativ-Problemlösning-Samarbete-

Uthållighet-Framförhållning-Kreativitet-
Nytänkande-Passion-Talang-Kvalitet och 
Mästerskap

• Förutsätter djupt kunnande inom sitt eget 
specialistområde

• Förbereder Sverige bäst för framtiden
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Hur? 
• Temaarbete individuellt eller i grupp - under 

rätt struktur och uppföljning

• Action learning/Skarpa projekt

• Utökat elevens val

• Produktioner - böcker, och rapporter, teater, 
konsert, utställningar, föredrag m m

• “Ung Företagsamhet” - bilda företag

• CV och egen hemsida.  Att ständigt uppdatera 
sin meritförteckning

• “Drömstart”-projektet
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Hur?

Bygg på intern motivation, inte extern 
motivation. (Motivation inte Hotivation med piska, 

hot, straff och mutor.) Leta efter det som är 
individens drivkraft? 

Led sedan från “lust” till “mästerskap”,
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Allra enklast: börja med 
en nyorientering av våra 

utvecklingssamtal: 

 “Styrkesamtal”
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Obekväm information
• Han/Hon vill mig väl

• Han/hon ser det jag gör som är bra

• Håll dig till fakta kring en specifik 
händelse

• Var visuell, tydlig och kort

• Jag-budskap- hur beteendet påverkar dig

• Förväntat beteende; uppföljning

• Den tredje punkten
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Oavsett metod är 
förhållningssättet 

avgörande

Exempel: Gunilla från 9A
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Drivkraft kan komma från...

• Passioner

• Ilska och orättvisor

• Utmaningar från andra

• Långsikta och kortsiktiga mål

• Beröm: inre och yttre

• Belöning
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Styrkesamtal bygger på...

• Styrkor

• Talanger & kompetenser

• Lärstilar och strategier

• Intressen & passioner

• Flow

• Framgångsmönster
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Styrkor är också...

• Kunskaper

• Färdigheter

• Konstruktiva vanor

• Beteende

• Värderingar

• Attityder
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Värderingar leder dig till
drivkraft och motivation
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• Oppositionell - ilska och motstånd

• Neutral - osäkerhet eller upprepning

• Klargöring - reflektion och eftertanke

Som man frågar 
får man svar
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Värderingsindikatörer
• Intressen

• Attityder

• Aktiviteter

• Synpunkter

• Mål

• Känslor

• Förhoppningar

• Bekymmer

• Preferenser
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Klargörande frågor
• Nöjd? Stolt?

• Annorlunda?

• Fördelar? 
Nackdelar

• Eget val? - 
Frivillig?

• Vem har påverkat 
ditt beslut?

• Göra om?

• Rekommendera 
andra?

• Viktigt? Viktigaste?

• Mest givande?

• Vad får du ut av det?

• Vad är grejen?
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• Personlig och kognitiv

• Opersonlig och kognitiv

• Personlig och affektiv
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• Reflektion

• Sortering

• Prioritering

• Klargöring

• Värdering
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Samtal på stående fot
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Exempel - värderingar
Julen, semestern, TV, fritid, gårdagen...

Vad är behållningen, ”grejen”, det intressana, 
det viktiga, mm? Vad får du ut av det?
Leta värderingstema & sätt ”rubriker”

Vrid till en annan situation (t ex yrkessituation)
Led till konkretion

Stäm av, sammanfatta ofta
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Kroppsspråkliga tecken
• Kort paus 

innan svaret 
kommer

• Ser upp i taket 
och vänder 
ibland bort 
kroppen

• Tittar bort, 
sedan på dig
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Matchning och pacing

• Tempo

• Revir

• Positionering/avstånd

• Känslor eller information?

• Abstrakt/Konkret språk
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Olika typer av samtal

• Information

• Konflikter

• ”Tillsägelser”

• Empati/tröst

• Personlig utveckling
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Glöm inte: Tuff kärlek

• Kärlek (du vill den andra väl) är en 
förutsättning, men...

• Du får lov att avbryta för att återfå 
fokus, förstå bättre, konkretisera, 
sammanfatta

• Ha en hög förväntansnivå

• Följ upp. Hur har det gått?
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Goda råd
• Ställ öppna frågor

• Sammanfatta ofta

• Be adepten 
sammanfatta

• Häng med med 
kroppen

• Ta bort möjliga 
distraktioner

• Klargör villkor - 
tid, syfte, metodik

• Från abstraktion till 
konkretion

• Sök adeptens 
lösningar, inte dina

• Vänta med råd och 
ge det varsamt
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         Exempel

Fotboll
Festa

Popcorn
Rymma

Bartender

Fokusera på hur inte vad
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• HUR?

• VARFÖR - Vad är grejen?
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Identifiera ”må-bra 
sammanhang” - ofta ett 
”framtids sammanhang”

Exempel:
Mat
Idrott
Musik
Häst
Spel
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Styrkesamtal
• Leta utgångspunkt i styrkor, 

intressen, passioner, talanger, 
flow och framgångsmönster

• Leta tema och fokus

• Ställ öppna och klargörande 
frågor

• “Vrid” på temat

• Gå ifrån abstraktioner och 
leta exempel och 
konkretioner

• Sammanfatta alternativen 
som kommer fram

• Klargör första steget som tas 
inom en vecka
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Humanistisk psykologi

• Maslow, Rogers

• Fokus på styrkor, 
potential och 
meningsfullhet

• Frigörelse ej kontroll; 
Tron på “fri vilja”

• Svar finns inom oss

Maslows behovshierarki

5. Förverkligande
4. Identitet och självkänsla
3. Tillhörighet
2. Trygghet
1. Fysiologi
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Utveckling inom psykologi
• Förklaringsmodeller, t ex Freud och 

dynamisk psykologi

• Kontrollmodeller, t ex Skinner och 
beteende terapi

• Strukturerade utv.modeller, t ex KBT, 
kognitiva modeller

• Frigörande modeller, t ex Rogers, 
Humanistiskt psykologi

75



Lärstilar, tre teorier

• Dunn och Dunn: 21 olika lärstilar, t ex 
fysiskt, socialt, hjärnan

• NLP, Grinder: Ordningspreferenser för 
visuellt, auditivt och kinestetiskt

• Gardner: Multipla intelligenser, t ex 
logiskt, verbalt, musikaliskt, kinestetiskt, 
natur, m m

76



77



Metakognition
Lärande

Framförhållning, Långsiktighet, 
Översikt, Planering
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RESTAURANG
Servitris

Lokalvårdare
Diskare

Ägaren
Kock

Hovmästare
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Filmdags: Oscar, Philip, Enja och Linnea
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FLOW  
Michaly Csikszentmihalyi

• Personligt val

• Meningsfull utmaning

• Tydliga spelregler

• Man vet hur det går - 
det finns kriterier för 
framgång

• Intensiv aktivitet

• Glömmer bort tid och 
rum

• Slutsatser för nästa 
gång
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Utvecklingssamtal ska 
följa 80/20-principen
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Teorin om styrkor

• Marcus Buckingham, Donald Clifton 
Gallupinstitutet  (Positiv psykologi)

• Bok: First, Break all the rules

• Fråga: Upplever du att du använder 
dina styrkor till fullo på jobbet?
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20%
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Myter 

• Allt eftersom ändras din personlighet

• Man växer genom att träna bort sina 
svagheter

• En bra lagmedlem gör vad som helst för att 
hjälpa laget
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Sanningar 

• Allt eftersom blir du mera av den du redan 
är

• Du utvecklas mest genom att fokusera på 
dina styrkor

• En bra lagmedlem bidrar mest genom att 
ge av sina styrkor till laget
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Fokusera på styrkor, inte på 
svagheter

• Leta styrkor och bygg på dessa

• Träna styrkor inte svagheter

• Använd 80/20-principen - styrkor till 80%, 
svagheter till 20%. Det gäller i 
utvecklingssamtal, hemuppgifter och 
skoluppgifter. Förbered för framgång, inte 
för misslyckande.
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Exempel 
• Med vuxna: Poliser, Läkare, Apotekare, 

Skolledare, Lärare

• Egna exempel: Rektor, Trädgård, Politik. 
Vad SKA jag syssla med? Författare och 
föreläsare

• “Skicka aldrig någon på fortbildning i 
det den är svag på, utan bara i det den 
redan är bra på!”
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LEDARENS UPPDRAG
ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT SÅ OFTA SOM MÖJLIGT 

FÅR GÖRA DET DE BRINNER FÖR OCH DET DE ÄR BRA PÅ
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Traditionella & 
otraditionella styrkor

• Idrotta

• Underhålla

• Läsa/skriva

• Räkna

• Minnas

• Analysera

• Room lighter

• Wower

• Fixare

• “Vi”-are

• Planerare

• Översättare
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Omformuleringsövning
En elev, adept, kollega du har “svårt” med.

Vad är deras styrkor, förtjänster, framgångar, 
lärstilar m m? Vad är den positiva intentionen bakom 

deras beteende?
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Omformulering
• Diskuterar

• Visar intresse

• Inriktar sig på 
karriär

• Visar idérikedom

• Hög ambitionsnivå

• Vidare utvecklar sig

• Skvallrar

• Lägger sig i

• Försummar

• Är bekäftiga

• Sliter ut sig

• Springer på 
kurser
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Styrkesamtal
• Leta utgångspunkt i styrkor, 

intressen, passioner, talanger, 
flow och framgångsmönster

• Leta tema och fokus

• Ställ öppna och klargörande 
frågor

• “Vrid” på temat

• Gå ifrån abstraktioner och 
leta exempel och 
konkretioner

• Sammanfatta alternativen 
som kommer fram

• Klargör första steget som tas 
inom en vecka
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Elevintervjuer
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John demonstrerar	

Vi provar!
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Lärarens och förälderns 
nya uppdrag

1. Leta styrkor
2. Träna ansvar (entreprenöriellt 

tänkande)
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Filmdags: Wilda, 14 år
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Kärlek är att vilja någon 
annans positiva 

utveckling 
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Frågor, kommentarer, 
lärdomar, slutsatser?
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Tack och lycka till!
Kom alltid ihåg vem 

du jobbar för!
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        Fotograf: Michael Steinberg

          www.arbetsnarkoman.se
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   Kontaktinformation:

• John Steinberg, Norrvägen 3, 19391 
Sigtuna

• www.steinberg.se

•  john@steinberg.se

• 0702-110900
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