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Stephen R. Covey



Strategisk- Vad vill du, ditt varför. Det som verkligen är 

viktigt för dig. 

Taktisk- Hur vill du agera, att hantera ledarskap

Operativ –Görandet, dina handlingar, självkännedom



Självledarskap
Att styra sina tankar och beteende mot mål med en förståelse för nuläget, det önskade
läget och vad du kan göra för att ta dig dit (Bryant & Kazan) 

Bild Yvonne Jansson



Självinsikt

Självreflektion

Självkännedom

Självreglering

Självkärlek 



Fallgropar:
Otydlig målbild, krav och roll

Orimlig målbild krav och roll

Förväntan att klara allt (från sig själv)

Alltid tillgänglig, förstående, 

diplomatisk…





Dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem och 

hjälper dig också att hålla kvar uppmärksamheten.

Halterna ökar när du är nyfiken och när något känns viktigt

Lärande som känns meningslöst 

ger låga halter av dopamin!

Vad ger detta för konsekvenser?



Känslor
-Förflytta lärande handlar om att förflytta känslor

Att agera på känslor

Öppna upp för sårbarhet

Få fatt i känslor

Sätta ord på känslor

Kanalisera 

Byta tankebanor, mot något som gagnar mig mer och bättre. 



▪Kollegialt lärande

▪Att våga blotta sig eller sin 

oförmåga

▪Att ta emot hjälp-vilket 

öppnar upp för samarbete

▪Att inte gå till försvar

▪Att våga tro att man har 

något att komma med



Feedback!

Hur, vem, när?

Feedback, efterfråga och ge! 
”På ett tjusigt och konstruktivt sätt få en person att ändra på något.” 



Träna att sätt mål

Jobba tillsammans med någon (och träna på att sätta mål)

Utvärdera

Hitta bilder som illustrera dina mål

Rita/måla dina mål

Sätt rubriker till dina mål

Levandegör. 
Skapa goda vanor tar tid, 

bryta ”dåliga "vanor tar tid. 

Hålla kvar motivationen genom att fira. 



Tidshantering
Rimligt, möjligt, önskvärt, sträva 

mot, prioriteringar

Barnens säkerhet, trygghet, lärande 

och deras tid

Att-göra-listor

”Klocka sin vardag”



Tips! 

”Det är alltid lärarens utmaning att leta efter ett innehåll, en grupp, ett 

rum eller ett material som kan göra att alla barn kan komma till sin rätt”. 

”Barn och vuxna blomstra när de hamnar i oväntade sammanhang, med 

nya vänner, med hjälp av lite svängig musik eller inför en stor mängd 

lera utrullad i strängar”

Källa: Formulera- Bild och projekt i förskolan Karin Furness



Dorothy möter ett fegt lejon, en plåtman utan hjärta och en fågelskrämma utan hjärna
Hitta hem
Hitta hjärtat
Hitta modet
Hitta klokhet

”Att tro på sig själv”

Trollkarlen från Oz


