
	   	  	  	  	  	  	  	  Konsten	  att	  vara	  snäll	  och	  bli	  klok	  i	  skolan	  

Reflektion	  och	  samtal	  kring	  godhet,	  visdom	  och	  kopplingen	  till	  skolans	  
uppdrag	  och	  verksamhet.	  	  
Godhet	  och	  visdom.	  Två	  uråldriga	  begrepp	  i	  mänsklighetens	  historia.	  Vad	  har	  de	  med	  dagens	  skola	  att	  göra?	  
Väldigt	  mycket	  påstår	  Niklas	  Odén	  och	  Stefan	  Einhorn.	  	  Dels	  knyter	  begreppen	  an	  till	  skolans	  två	  kärnuppdrag,	  
värdegrundsuppdraget	  och	  kunskapsuppdraget.	  	  Dels	  har	  det	  visat	  sig	  att	  i	  de	  miljöer	  där	  godhet	  och	  visdom	  är	  
ledstjärnor	  utvecklas	  såväl	  människor	  som	  verksamheter	  i	  positiv	  bemärkelse.	  	  Det	  går	  även	  att	  härleda	  de	  två	  
begreppen	  till	  forskningsområden	  som	  pedagogik,	  motivation	  till	  inlärning	  och	  till	  en	  positiv	  hälsoutveckling.	  
Godhet	  och	  visdom,	  eller	  snällhet	  och	  klokhet	  mer	  vardagligt	  uttryckt,	  ingår	  följaktligen	  såväl	  i	  skolans	  uppdrag	  
som	  att	  de	  är	  grundkomponenter	  i	  en	  positiv	  skolutveckling.	  	  

Föreläsningen	  –	  Konsten	  att	  vara	  snäll	  och	  bli	  klok	  i	  skolan	  –	  vänder	  sig	  till	  skolpersonal	  i	  grund-‐	  och	  
gymnasieskolan.	  Föreläsningen	  väcker	  tankar,	  ger	  möjlighet	  till	  reflektion	  och	  samtal	  kolleger	  emellan	  om	  
skolans	  mening	  och	  mål.	  	  Att	  på	  så	  sätt	  få	  stanna	  upp,	  lyfta	  blicken	  och	  vidga	  perspektiven	  på	  den	  dagliga	  
verksamheten,	  är	  energigivande	  och	  ökar	  medarbetarnas	  lust	  och	  kreativitet.	  Föreläsningen	  visar	  även	  på	  
konkreta	  verktyg	  att	  utveckla	  Er	  skolas	  miljö	  och	  verksamhet	  i	  snällhetens	  och	  klokhetens	  tecken.	  	  	  

Föreläsningen	  –	  Konsten	  att	  vara	  snäll	  och	  bli	  klok	  i	  skolan	  –	  lämpar	  sig	  bra	  som	  kickoff	  inspiration	  inför	  
terminsstart	  men	  även	  som	  energigivare	  och	  andningshål	  vid	  exempelvis	  en	  arbetsplatsträff	  mitt	  i	  terminen.	  
Det	  är	  en	  föreläsning	  som	  strävar	  efter	  att	  ge	  aha-‐upplevelser	  och	  ytterligare	  lust	  och	  mening	  till	  det	  dagliga	  
arbetet	  på	  skolan.	  	  

Konsten	  att	  vara	  snäll	  och	  bli	  klok	  i	  skolan,	  Föreläsare	  Niklas	  Odén	  

-‐ Varför	  ska	  vi	  vara	  snälla	  och	  har	  skolan	  ett	  ”snällhetsuppdrag”?	  
-‐ Konsten	  att	  vara	  snäll	  –	  Snällverktyg	  för	  dig	  och	  er	  skola.	  
-‐ Vad	  är	  visdom?	  Blir	  man	  vis	  (klok)	  i	  skolan?	  
-‐ Verktyg	  för	  att	  utveckla	  din	  och	  elevernas	  klokhet	  och	  livskompetens.	  	  

Föreläsningarna	  har	  tagits	  fram	  i	  ett	  samarbete	  mellan	  metodutvecklaren	  och	  föreläsaren	  Niklas	  Odén	  och	  
professorn	  och	  författaren	  Stefan	  Einhorn.	  Utgångspunkten	  är	  de	  två	  teman,	  godhet	  och	  visdom,	  som	  Stefans	  
böcker	  –	  Konsten	  att	  vara	  snäll	  (Forum	  förlag	  2005)	  och	  Vägar	  till	  visdom	  (Forum	  förlag	  2009)	  tar	  upp.	  
Tillsammans	  har	  Niklas	  och	  Stefan	  anpassat	  föreläsningarnas	  innehåll	  till	  skolans	  värld	  och	  uppdrag.	  

För	  bokning	  och	  offertförfrågan	  kontakta	  Niklas	  Odén	  070	  637	  05	  02	  
alternativt	  niklas@skoluppdraget.se	  	  


