I huvudet på
”Skäms inte för att du är människa, var
stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom
valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och
det är som det skall”
(T. Tranströmer)

Återigen en elev som skrivs in i skolan. En ny själ med en berättelse som nätt och avhållsamt skönjer sig mot det nya och
obekanta. Förtvivlan, glädje, raseri och hopp? Han yttrar: ”När jag kämpar hårt med ett mattetal så är mina kompisar
redan klara och fröken manar otåligt på att det måste bli mera gjort.…fröken stressad?...jag blir stressad!...kanske stanna
hemma imorgon???” Många sådana dagar och funderingar blev till långvarig frånvaro.
Men har det inte alltid funnits elever som haft det trassligt i skolan och på så sätt hamnat i skuggan av det normala?
Naturligtvis är det så och skolan har på olika sätt försökt stötta dessa elever efter bästa förmåga utifrån de ramar som
fastställts. Vilka ramar är fastställda idag? Kanske kan man förnimma ord flyga förbi i skolans vardagslunk, vilka outsagt
uttrycker nygamla ideal såsom kontroll, teori, betyg, uppförande, lydnad, kunskapskrav etc. Flertalet av våra elever får
kämpa mycket hårt med att förhålla sig till dessa, vilket ofta syns i betygskuvertet. I skarp kontrast till dessa ensidiga ideal
är det den goda relationen och tryggheten som står i fokus och gör att det över huvudtaget sker en utveckling. Att eleven
inte stannar hemma, deltar på lektionerna, inte bråkar osv. Att lärande är en relationell process är emellertid vedertaget
inom skolforskning. En undran är dock hur denna förståelse rimmar med hur skolan är styrd och inramad. Kanske har vi
missat något på vägen?
För många av våra elever, som går sitt sista skolår, väntar en tuff och mödosam tid. Det ligger dock en slags ängslig
förhoppning i luften hos både lärare, behandlare och elever. Det blir kul!? Vad ska de göra efter 9:an? Hur ska det gå för
dem? Det vi hoppas på är att de känner vad Tranströmer uttrycker i sin dikt om människans stora inre potential och dess
ständiga förändring. Vi hoppas och tror helt enkelt att de har blivit helare människor trots skolans formella snävhet.
Vi känner stor tillfredsställelse över att få vara med och dela elevernas utveckling i både med- och motgång.
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