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Maria räddar den lysande idén
Praktiknära skolutveckling 
Björn Sandström
GLEERUPS

w Björns beslut att skriva en bok 
om skolutveckling hade vuxit 
fram under en längre tid. Han 
hade samlat på sig idéer i hu-
vudet, och 
nu hade han 
sedan ett 
par veckor 
tillbaka skri-
vit ner dem 
på gula post 
it-lappar, 
sorterat dem 
på en tavla i 
arbetsrummet och grupperat 
dem under olika rubriker. 

Han hade skrivit ner kultur-
analys som förutsättning för 
skolutveckling, och ritat en pil 
till vad en effektiv ledare bör 
kunna. 

Senges Systemiska tänkande 
sitter som en fyrklöver precis i 
mitten av tavlan. 

SEDAN MÅSTE MAN ju skriva nå-
got om hur struktur, ideologi 
och relationer förhåller sig till 
varandra i skolan, både förr 
och nu. Och en bok om skolut-

veckling utan några stycken om 
mål- och planeringskonflikter 
går inte för sig, tänkte Björn 
när han betraktade tavlan. 

Hans blick sökte sig vidare 
till nedre högra hörnet med 
lapparna om förändringsam-
bitioner. Han log åt lappen där 
det stod ”Något tycks vara på 
gång. Vet inte riktigt vad, men 
jag bryr mig inte heller.”. 

Han behövde formulera om 
det, men så tänker en hel del 
inom skolan, tyvärr. Men vi ska 
inte fokusera på dem, utan de 
som verkligen vill!, konstate-
rade Björn.

HANS ÖGON SKANNADE snabbt 
förbi tydlighet och otydlighet 
i organisationen, process- res-
pektive resultatframgång, att 
arbeta med framgångsfaktorer 
och tydliga bilder, förändringar 
av olika grad, situationsanpas-
sat ledarskap, gruppdynamik… 

Björn suckade. 
Hur skulle han få allt detta 

att hänga ihop? Och det skulle 
bli en ganska tunn bok dess-

utom. Det ska ju handla om 
verkligheten, om det praktik-
nära. Det såg jättefint ut på 
tavlan, tyckte han, strukturerat 
och bra. Men var fanns nerven? 
Verkligheten? Jag måste funde-
ra, tänkte Björn lite modstulet.

EN VECKA SENARE vaknade Björn 
20 minuter innan klockan 
skulle ringa. ”Maria!” sa han, 
plötsligt klarvaken. ”Maria ska 
hon heta!” 

Björns fru mumlade något 
om äggröra till frukost och 
somnade sedan genast om igen. 

Björn hade löst hur han skul-
le koppla ihop teori med prak-
tik. Han skulle skriva en ram-
berättelse om Maria, som söker 
ett rektorsjobb på en ny skola. 
I den berättelsen kan Björn se-
dan väva in alla de teorier han 
vill lyfta fram. Maria ska vara 
en erfaren och kompetent rek-
tor, men fortfarande nyfiken 
och villig att lära mer. 

Björn hade länge vela skriva 
en deckare, så ”romandelen” av 
boken fick bli lite av ett pussel. 
Vad är det egentligen som hänt 
på skolan tidigare? Vad vill de 
där högstadielärarna egentli-
gen? Vad var det den förra rek-
torn gjort gentemot vissa lärare? 

Det skulle ha kunnat bli en 
röra, men det blev det inte.

Det här blev varken fågel, 
fisk eller mittemellan, det blev 
faktiskt alla tre!, tänkte Björn 
nöjt när han läst igenom det 
första utkastet av boken. 

Den kanske inte passar för 
gamla getter som läser tio fack-
böcker om året, men den borde 
passa många som vill ha lite 
igenkänningsfaktor samtidigt 
som man får tillhörande teorier 
på köpet. Teorierna har ju den 
egenskapen att de lyfter blick-
en från det vardagliga så att 
man kan se helheter och möns-
ter. Björn var nöjd, han tyckte 
att han lyckats väl med att få 
allting att hänga samman.

OCH DET ÄR bara att hålla med 
Björn. 

Som roman hade den inte 
stått på egna ben, men det är 
snyggt ihopsatt och formule-
rat, med ett flyt i språket även 
i teori delarna. En föreläsning 
i bokform med lyckat resultat, 
skulle man kunna säga. 

Om jag önskar något? 
Det skulle vara att jag själv 

kommit på idén först och kun-
nat genomföra den lika bra.

TORBJÖRN HANÖ

Barn med oro och rädsla finns i alla grupper      – och så ska vi bemöta dem
som pedagogen eller elevhälso-
personalen kan använda för att 
möta oro och rädsla, som att 
normalisera situationen utan 
att släta över och minska und-
vikande av det som eleven upp-
lever som oroande. 

Det är också viktigt att arbeta 
med hela klassen, att ”upp-
gradera” blyghet och ge plats 
åt olika temperament. Eleven 
får vara blyg men inte osynlig, 
eleven måste få träna på att få 
uppmärksamhet och läraren 
måste hitta fler sätt att bedöma 
som också passar de blyga elev-
erna.

I var sitt kapitel belyser för-
fattaren olika teman vid rädsla 
och oro som social rädsla, 
talängslan, ständig oro, prov-
ängslan, separationsångest och 
ämnesångest. 

OFTA FÖRSÖKER ELEVEN hantera 
sin rädsla genom att undvika 
det som ger oro eller kanske ge-
nom att ta ett stort ansvar och 
försöka vara perfektionist. Det 
viktiga är att eleven får hjälp 
med alternativa strategier, lär 
sig både att inte undvika och 
tänka alternativa tankar när de 
negativa tankarna poppar upp. 

Att arbeta med klimatet i inlär-
ningssituationen är en viktig 
uppgift för läraren.

ETT AVSNITT ÄGNAS åt allvarliga-
re tillstånd som även kan vara 
diagnostiserade, som ångest 
i samband med adhd och au-
tism, tvångstankar och -hand-
lingar, panikattacker, samt 
elever som är helt tysta och 
kanske har så kallad selektiv 
mutism,och nedstämda eller 
deprimerade elever. Vid dessa 
situationer är elevhälsan in-
kopplad och pedagogerna bör 
på alla sätt inkludera eleven. 

Författaren diskuterar även 
vikten av att tidigt reagera på 
och utreda elevens ströfrån-
varo som är en markant risk-
faktor.

AVSLUTNINGSVIS LYFTER förfat-
taren vikten av lärarnas samar-
bete med andra - föräldrarna, 
annan skolpersonal, elevhälso-
personal.

Denna bok är värdefull läs-
ning för den rektor som vill öka 
sin förståelse av elevers mil-
jöer och upplevda situationer i 
skolan.

EVA-STINA SUNDÉN

Jag önskar att 
jag kommit på 
idén först…’’’’


