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En workshop med utgångspunkt i den förhöjda stressen i 
samhället som uppstår i exempelvis Coronatider. Vi vet 
redan att vissa klarar av stressen utan större 
komplikationer medan andra, med hög kronisk ångest, får 
ökad dysfunktion. 
 
Vi vänder oss till elevhälsoteam och skolledare, två funktioner i skolans värld som ställs 
inför ökad komplexitet i sina verksamheter där problemskapande beteenden ökar och ska 
hanteras.  
 
I workshopen utgår vi ifrån systemperspektiv, med Murray Bowens forskning om 
emotionella system som grund. Vi visar exempel på vikten av att lämna ”orsak-verkan 
perspektivet” och allt för snävt fokus på enskilda individer. Om vi istället utgår från bredare 
sammanhang, sänks stressen vilket ger elever, lärare och vårdnadshavare större möjligheter 
att kunna hantera sina utmaningar.  
 
Tid 3 timmar. 28 oktober 2020. 
Plats: Vilhelmina   

 
Föreläsare är Kerstin Sofia Andersson, ekonom och beteendevetare. Konsult som arbetar 
med företagsutveckling, föreläsning och handledning. I sitt arbete har hon förutom 
erfarenhet från flera decennier som företagare och handledare, sin utgångspunkt i 
metoder som utvecklas vid Georgetown Family Center, Georgetown University, 
Washington DC. Kerstin Sofia har där studerat Bowens teori mellan åren 1997-2004. Se 
www.ledarrollen.se 

Hör gärna av dig om du har frågor. 
Kerstin Sofia Andersson 
 
En röst från en av mina deltagare… 
” Jag är imponerad att Kerstin Sofias förmåga att anpassa teori och samtal så att jag som deltagare 
får en förståelse för min situation. Tack vare det kan vi också förändra framtiden och lära oss 
acceptera det förflutna. Det kräver en särskild kompetens och ett intresse för människor för att få oss 
deltagare att öppna upp under kurserna och prata om våra familjehemligheter. Det sker i Kerstin 
Sofias grupper.” 
Marie Simonsson, affärsutvecklare Fler referenser www.ledarrollen.se 
 

 

Vad lär oss en 
pandemi om stress 
och ledarskap 
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