
”När jag mår som 

bäst

lär jag mig mest.”

Skolvision
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Text

Missförstånd, galenskap 
och 

konstruktiva alternativ
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När mår du som bäst? 
När lär du dig som 

bäst?
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Flow

• Personligt val

• Meningsfull 

utmaning

• Tydliga spelregler

• Intensiv aktivitet

• Glömmer bort tid 

och rum

• Man vet hur det går - 

det finns kriterier för 

framgång vid 

formativ feedback

• Slutsatser för nästa 

gång
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När	  upplever	  du
flow?
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SKARPA DEMOKRATISKA 
PROJEKT

• Personligt val

• Meningsfull utmaning

• Tydliga spelregler

• Man vet hur det går - 

det finns kriterier för 

framgång - feedback & 

kontrollstationerInten

siv aktivitet utan 

påtvingade avbrott

• Glömmer bort tid och 

rum

• Slutsatser för nästa 

gång

• Gör skillnad - 

presenteras för andra
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Förstå skillnaden mellan 1.0, 2.0 och 

3.0 undervisning

1.0 Fakta om ”de gamla grekerna”
2.0 Egen tidning om ”de gamla 

grekerna”
3.0 Projekt kring ett värderingstema 

(demokrati, makt, hyckleri, 
pedagogik)
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KONTROLL:
Skollag

Styrdokument
Lärarutbildning

Lärarlegitimering
Betygssystem

Nationella prov*
Skolinspektion

Skolranking
Dokumentering

Målstyrning
Undervisningsmetodik

Förslag att återförstatliga
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Nationella prov i år 6:
5 ämne

13  delprov
4 ggr 4 lektionspass à 45 minuter ggr 13=

52 lektioner
5 rättningstillfälle ggr 6 lektioner=

30 lektioner
5 bedömningsträffar på em =

10 lektioner

SUMMA 92 lektioner - antigen inställda 

p g a provet eller att ordinarie lärare är borta.
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Text

Nationella prov för att
ta reda på det 

som lärarna redan vet.
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Text

Tala om för föräldrarna... 

Hur deras ungdomar 

som har svårt i skolan gagnas om 

uppåt 90 ordinarie lektionstillfällen 

försvinner?
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Text

Tala om för lärarna... 

Hur de ska orka med formativ 

bedömning när all energi och kraft 

går åt själva proven 

och provrättningen
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Text

Tala om för eleverna... 
hur nationella prov 

påverkar deras 
självkänsla.
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Text

Självkänslan är motorn 
till all motivation

WILDA, 9 år
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KONTROLL:        

VAD - man ska lära sig
HUR - man ska lära sig
VAR - man ska lära sig
NÄR - man ska lära sig

AV VEM - man ska lära sig
MED VEM - man ska lära sig
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Ska vi vara som...
Sydkorea?
Finland?

USA?

Ingen har blivit världsledande genom att 
vara lik alla andra.
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Hårdvara: 
Ingenjörskap,
det mätbara.
Den rationella 

utopin

Mjukvara: 
Humanistiska 
värderingar

Empati

Sveriges styrka har varit 
balansen mellan...
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Hårdvara: Ekonomi, 
styrningsmodeller och 

det mätbara

Mjukvara: 
Humanistiska 
värderingar

Nu är den offentliga 
sektorn i obalans 

eftersom hårdvaran 
väger tyngst
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Hårdvara: Skolan som 
kunskapsinstitution

Mjukvara: Skolan 
som social 

institution. Trevligt!

I skolan finns det en 
reaktion mot trettio år 
av obalans åt andra 

hållet

Kanelbullens dag, Riksmarsch mot cancer, skolans fotbollsturnering, skolans 
roliga dag, bandy eller landbandy turneringar m.m.

 Se min bok: Lektionen är helig
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Framgång är en 
konsekvens av en god 

balans mellan det 
hårda och det mjuka

Balansen mellan det 
kollektivet och individen
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Lagom är bäst!
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För att balansen ska 
återuppstå behöver vi ta 

vara på det som Sverige är 
bra på, t ex

Samverkan
Ansvar

Inkludering
Passion

Innovation
Delaktighet/Demokrati
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TILLIT:
Autonomi 
Artisteri
Olikhet

Meningsfullhet
Flow

Kvalitet
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Kamp
 

mellan dem som vill mäta och kontrollera 
vad du HAR lärt dig och dem som vill lära 

dig hur du KAN lära dig

mellan dem som anser att ”innehållet” är 
viktigast och dem som anser att 

”processen” är viktigast
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Text

Vad ska vi göra?
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Isolera inte ”skol”-frågor
Demogafiska förändringar

Ekonomiska förändringar

Teknikförändringar

Mediaförändringar

Tempoförändringar

Arbetsmarknadsförändringar

Relationsförändringar

Politiska förändringar

Värderingsförändringar
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Exempel:
Beslutet om heldagsbarnomsorg för 

ca 30 år sedan och beslutet att flytta 

fritids in i skolans lokaler bidrog till 

att förändra skolan från en 

kunskapsinstitution till en social 

institution
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Klargör syftet och 
uppdraget:

t. ex. att försvara och utveckla vår 

demokrati. Först därefter finner 

vi  strategier.
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Text

- Konstruktiva medborgare för vår 

demokrati

- Inlärning, kompetens, kunskaper

- Solidaritet med människor och 

miljön

- Personlig drivkraft och personligt 

ansvar
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Skolan lider inte av brist på pengar. 

Tvärtom - idag kastar man pengar på 

skolorna. Skolan lider av en

identitetsbrist - osäkerhet om 

vad man är och vad man vill vara.
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Text

Sätt mer fokus på när 
inlärning äger rum 

som bäst

31



Visa civilkurage
Våga säga nej

Var närvarande
Visa tillit 

Några råd till skolledare:
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Gör mindre, inte mera!
Blicka framåt inte bakåt

Visa mer tillit till de 
professionella pedagogerna

Några råd till skolpolitiker:
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Några råd till alla här

• Sök dig till det som underlättar din flow och 

dina styrkor

• Underlät för kollegor och elever att hitta sin 

flow och sina strykor

• Var medveten om dina värderingar och hur de 

ibland kommer i konflikt med ”statsmakten”

• Visa mer civilkurage. Säg din mening. Skapa 

alternativ. 
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Tack!
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© JOHN STEINBERG

www.steinberg.se

www.facebook.com/johnsteinberg1

www.twitter.com/johnsteinberg1

#skolpolitik40
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