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Åhörarkopior hittar du på
pedagogisk psykologi.se/material/

Stefan Boström

Erik Rova

leg. Psykolog

leg. Psykolog

Barn- & ungdomspsykiatri
Skola/Resursskola
Egen verksamhet

Ungdomsmottagning
Skola / Projekt
Egen verksamhet

stefan@psykologiskt.net
073-9988560

erik@rovasjogren.se
070-2363200

Fem vanliga missförstånd om förändringsarbete
Effektiva metoder sprider sig själva
Information räcker för att åstadkomma förändring
Utbildning leder till användning
Förändringar sker snabbt
Det räcker med att tro på det man gör för att det ska
bli bra.
(Om implementering Socialstyrelsen, 2012)

Vilka är ni?

Upplägg 13:30-14:45
Så tar du det lågaffektiva till nästa nivå på din skola:

Hitta och stöd nyckelpersonerna
Syndvänd, synvänd, synvänd
Analysera först – implementera sen
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Hitta och stöd nyckelpersonerna
En lärare kan inte förändra en kultur
Nyckelpersonerna
Intresse och kunskap
Att driva arbetet
Börja med något konkret!

Från medie till handling

Projekt och nyckelpersoner

Studiecirkelledare
Ramar
Roll

Projektfälla
Nyckelpersoner
§ Strategiskt utvalda
§ Särskild utbildning
§ Fortsatt stöd
§ Utrymme för flexibilitet

Skolpersonal arbetar med
problemsituationer och tar
stöd av Levla Lärmiljön

Kollegor

Specialpedagoger/
Speciallärare

Elevhälsopersonal

Introduktion

”Det behövs någon/ några som driver arbetet på
skolan för att det ska användas och utvecklas,
som rektor måste jag följa upp och också hålla
ut.”

Formella strukturer
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Vad behöver nyckelpersonerna?

Synvänd, synvänd, synvänd

Kunskap
Tid
Mandat
Stöd/utbyte
Uppföljning
Rutiner/formella strukturer
Ledstänger

Olika sätt att bidra till synvändor
Utbildning
Tid och timing viktigt
Handledning och konsultation
Kartläggningsmaterial/rutiner/ledstänger
Vad behövs för att fler ska göra en synvända?

- Materialet är användbart vid de tillfällen
man känner sig maktlös och inte vet hur
man ska gripa an ett problem.

- Det har fått mig att försöka tänka i nya banor och
ställa mig frågan varför situationer uppstår lite
oftare.

- I arbetet med Levla-materialet har vi fått stöd i att
hitta struktur och lösningar för grupp och enskilda
elever på fritids.
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Kartläggningsverktyg

Analysera först - implementera sen
En mer nyanserad bild behövs för att kunna
skräddarsy implementeringen.
Att mäta förändring.

Analysera först - implementera sen
Hur ska vi mäta?
Färgschema
Enkäter – elever/personal
Kommunens arbetsmiljösystem - AJ och OJ

Analysera först - implementera sen
Vad ska vi mäta?
Vad är viktigt för oss?
Vad behöver vi utveckla?
Attributioner – hur vi tolkar situationer
och elevers beteenden påverkar det vi
sen gör
Färdigheter i heta situationer
Antal utbrott/incidenter
Förebyggande arbete

Projekt
Vad behöver vi utveckla?
Attitydförändring > kulturförändring
Stärka elevhälsan
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stefan@psykologiskt.net
073-9988560

erik@rovasjogren.se
070-2363200
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