Ett lösningsinriktat program som:
h Lyfter fram och förstärker elevernas
resurser och kompetens.
h Hjälper lärare och elever att
formulera gemensamma mål.
h Främjar ett bättre arbetsklimat.
h Underlättar samarbetet i klassen.

”Främjar lärande och utveckling.”
m ”I dagens skola behövs metoder och
modeller för att förbättra arbetsro och resultat.
Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom beskriver i
sin bok Lip-Fokus utmärkta metoder och
modeller som varje pedagog kan få stor nytta
av i sin strävan att bygga en konstruktiv grund
för en välfungerande grupp. Mycket talar för att
den så kallade positiva psykologin och det lösningsfokuserade arbetssättet är vägen förbi
motivationsproblem och beteendestörningar.
Med ett fokus på det som fungerar, konsten
att ställa klargörande frågor, utnyttjande av
skalor och "mirakelfrågor" kan en pedagog
hjälpa både individen och klassen att bygga en
stämning som främjar lärande och utveckling.”
Fil dr John Steinberg, författare, f d rektor

Kerstin Måhlberg, lärare,
rektor, utbildare och
coach. Starkt engagerad i
hur det lösningsinriktade
ledarskapet gynnar trivseln, lusten, motivationen
och arbetsmiljön.

m Lip-Focus materialet består av en handbok och en DVD-film.
m Handboken beskriver i detalj de olika momenten som ingår i programmet och hur man går tillväga för att implementera Lip-Focus. I
boken finns manusunderlag och förslag till spaningsschema.
m DVD-filmen(ca 35 minuter lång) visar hur man på Lundskolan i

”Otroligt mycket gott och bra.”
m ”Den här boken innehåller så otroligt
mycket gott och bra.
Jag önskar att alla vuxna vill läsa den.”
Kay Pollak, regissör och författare
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”Både lärare och elever blir vinnare.”
m ”Den här boken bidrar till att lärare får ytterligare verktyg för öka sin professionalitet, i synnerhet i arbetet med eleverna. Både lärare och
elever blir vinnare då man arbetar lösningsfokuserat, vilket borde innebära att allt fler får upp
ögonen för detta arbetssätt. Då lärare får känna på
kraften av lösningsfokuserat arbete så kommer de
att skapa ett gott klimat i klassrummet som i sin
tur bidrar till ett lustfyllt lärande.”
Birgitta Kimber, speciallärare,
leg. psykoterapeut och doktorand

Maud Sjöblom, lärare,
specialpedagog, handledare, utbildare och
coach. Arbetar som
utbildare och handledare
i den lösningsinriktade
pedagogiken.
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Järfälla, genomförde programmet under fyra månader läsåret
2007/2008 och även delar av utvärderingsintervjuerna med elever
och personal.
m Handbok och DVD beställs på www.lip4u.se, tillsammans eller
var för sig.
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m Förutom själva implementeringen av Lip-Focus och manusunderlag, innehåller den här
handboken en fortsättning
och fördjupning av Lösningsinriktad Pedagogik
från 2001. Med fler Lipverktyg, språkliga
finesser, tankens
kraft, motivation,
feedbackens
betydelse för
välmåendet
och hur coaching är till
hjälp i
skolan.

