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Goda erfarenheter
av ”fyrarummaren”

– Vi är mycket nöjda. Syftet med
att vår skola sökte medel att delta
är att vi dels vill utveckla våra lä-
rarlag, dels använda den långsik-
tigt i vår skolorganisation, berät-
tar Kerstin Hindriks, rektor vid
Hosjöskolan.

Sedan två år tillbaka har sko-
lans arbetslag haft nytta av ”Fy-
rarummaren”. 

Erfarenhet av arbetssättet har
man på förskolan Vallen, där Gu-
nilla Sparring är en av förskollä-
rarna.

Fyra rum
– Teorin bygger på de fyra mo-
menten nöjdhet, censur, för-
virring och inspiration. Därav
har det fått namnet fyrarumma-
ren. I något av dessa stämningar
befinner man sig i varje dag och
det är inget fel i det, berättar Gu-
nilla Sparring.

För hennes del har hon fått en
tydligare insikt om sig själv, om
gruppen, om andra grupper och
åtgärder vad ledningen bör göra i
vissa situationer. 

– Nu vet jag vad jag själv ska gö-
ra och ta upp på diskussioner,
prata med barnen, ställa frågor
och lyssna.

–  I vår arbetsgrupp tar vi oss
mer tid att lyssna på varandra
och ge varandra tid. Nu har det
alltid fungerat bra på vår försko-
la och vi har god stämning, men
jag tycker att sedan vi jobbat med

den här teorin har allt blivit mer
tydligt och alla får komma till
tals, säger Gunilla Sparring.

Större öppenhet
Hos Hosjöskolans annex Viken,
där barn går från förskoleklass
till och med årskurs 3 finns också
fritids, där Else-Britt Eriksson är
fritidspedagog. På dörren till per-
sonalrummet sitter anvisningar
om teorin för att den inte ska fal-
la i glömska.

– Jag har bara goda erfarenhe-
ter av att jobba med ”Fyrarum-
maren”, både i arbetet och även
individuellt, säger hon.

I hennes arbetsgrupp har det
blivit större öppenhet.

– I dag vågar alla yttra sig och
det är även nyttigt att titta på sig
själv, menar Else-Britt Eriksson.

Själv har hon börjat skriva ner

det hon upplever på jobbet för att
använda det i sitt fortsatta arbete.

– Det finns mycket att reflekte-
ra över och jag har fått sätta ord
på det jag känner.

Underlättar arbetet
Utvecklingen har lett till att ar-
betsplatsträffarna numera sker i
mindre grupper. Kommunikatio-
nen i gruppen har blivit tydliga-
re.

– I dag har vi exempelvis utsett
mentorer som tar hand om alla
nyanställda för att de lättare ska
komma in i arbetet, berättar Else-
Britt Eriksson. 

På Viken finns nio i arbetsla-
get. De har på studiedagar fått ta
del av  Förändringens Fyra Rum,
under vägledning av Agneta
Sandström och Eva Widegren, or-
ganisationskonsulter, och de som

står bakom att metoden används
inom skolan. 
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– Vi har alltid haft en god stämning i vårt arbetslag, men nu har vi fått en tydligare insikt hur viktigt det
är att lära känna varandra och kunna hantera olika situationer, säger Camilla Jadewall, Gunilla Sparring
Johan Sparring och Britt-Marie Pettersson, några i arbetslaget på förskolan Vallen, där det går 75 barn
från 1-5 år. FOTO: CURT KVICKER 

– Det här är en process som på-
går för att utveckla och kunna
hantera förändringar i vårt arbe-
te, säger Anette Andersson, lära-
re i Vikens arbetslag.

– Förut visste vi nästan inget om
vad andra i arbetslaget tycker,
men nu är alla delaktiga i det
som händer, säger Else-Britt Erik-
sson, fritidspedagog i arbetslaget
Viken.

Tolvåring 
misshandlad 
av äldre elev 
på skolgården
FALUN
En tolvårig flicka blev på tisda-
gen med våld släpad ut ur sko-
lan och på skolgården miss-
handlad av en 15-årig elev vid
samma skola. 

Tolvåringen fick minst fyra
knytnävsslag i ansiktet och fick
uppsöka läkare med blåslaget
och svullet öga. 

Det är oklart vad som utlöst
misshandeln som kommer att
utredas av polis då våldsverka-
ren är straffmyndig.

Hotfull
patient
FALUN En 50-årig patient vid Fa-
lu lasarett han polisanmälts för
ofredande och skadegörelse se-
dan han under ett besök upp-
trätt hotfullt och till slut sparkat
sönder pansarglaset i en dörr. 55-
åringen är bosatt på annat håll i
länet.

Skadegörelse
vid inbrott
FALUN Britsarvsskolan unstat-
tes under helgen för flera skade-
görelser. Vid ett inbrott stals fle-
ra datorer och en krossad ruta i
hus A kan möjligen sättas i sam-
band med inbrottet. Dessutom
har ett fönster på andra våning-
en på skolans baksida också
krossats.

Datorstöld
i skola
FALUN En dator av märket Dell
med tillhörande bildskärm stals
natten till tisdagen vid ett in-
brott i Montessori-skolan vid
Värdshusvägen.

Tröja
stals
FALUN En 18-årig elev vid Lug-
netgymnasiet blev på måndags-
förmiddagen bestulen på sin trö-
ja av märket Billabong sedan
han lämnat den i ett omkläd-
ningsrum under en idrottslek-
tion.

Stöld på 
soptippen
FALUN Två kylskåp stals på tis-
dagseftermiddagen från av-
fallsanläggningen vid Varggår-
den. Två män lastade på kylskå-
pen som lämnats till destruktion
och försvann sedan från platsen.
Trots att det rör sig om avfall be-
tecknas tillgreppet som stöld. I
och med att någon lämnat på tip-
pen tillhör det Falu kommun.

Sundborns PRO
har haft möte
SUNDBORN Sundborns PRO
har hållit kvartalsmöte där ett
50-tal medlemmar deltog. Gäst
var Janne Jonasson som bjöd på
underhållning med sång och
musik, varvat med historier.

En del information lämnades
under mötet och deltagarna fick
reda på att föreningens repre-
sentanter vid samorganisations-
tävlingen i veteranvetarfrågor,
Göran Hermansson, Inga Norg-
ren och Karin Melén, kom på en
hedrande andraplats.

FALUN
Fyrarummaren är en teori som
bygger på ökad självförståelse in-
om en arbetsgrupp, organisation
eller individuellt.

Förändringens Fyra Rum är den
rätta benämningen och kommer
att presenteras under Högskolan
Dalarnas Kunskapsdagar 5-6
april.

Hosjöskolan har testat arbets-
metoden i två år. 

onsdag 5 apr i l  2006

Fyrarums-teorin presenteras på Kunskapsdagarna

Fyrarummaren är det populära

namnet på teorin som har sitt ur-
sprung i psykologen och docen-
ten Claes Janssens forskning.

– Vi har sedan några år tillbaka
använt det som ett arbetsredskap
på olika företag, skolor och orga-
nisationer.

–Teorin stödjer individer, grup-
per och hela verksamheter att bå-
de förstå och hantera förändring-
ar, där det finns behov att skapa
stabilitet, arbetsro och hitta ba-
lans i röran, säger Agneta Sand-

ström och ger exempel på hur
man arbetar och bygger upp en
kraftfull utveckling där alla kän-
ner delaktighet i arbetet.

Alla känner igen sig
På en arbetsplats är det okej att
vara nöjd. Men det kan vara en
fallucka till censur, vilket inte är
så bra utan lätt kan leda till för-
virring. 

Och av förvirring kan modet
dyka upp att se nya vägar som se-

dan leder till inspiration och ny
nöjdhet.

– Fyrarummaren är bra på det
viset att alla känner igen sig och
alla är delaktiga. Det är också ett
sätt att hjälpa människor som be-
finner sig i förändringar på ar-
betsplatsen. Under kunskapsda-
garna  i Falun och Borlänge kom-
mer vi presentera teorin för alla
som vill veta mer om metoden, sä-
ger Agneta Sandström. 
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FALUN
– Förändringens Fyra Rum är en
unik kombination av begriplig,
psykologisk teori och ett antal ar-
betsredskap, säger Agneta Sand-
ström, psykolog och organisa-
tionskonsult i Falun.

Tillsammans med Eva Wide-
gren  presenterar hon teorin un-
der kunskapsdagarna i Falun och
Borlänge.


