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Hej kursledare i Strategi – programmet! 

 
Nya utgåvor av både Strategi Barn och Tonår 

 

Nu är de nya omarbetade utgåvorna av Strategi Barn respektive Tonår äntligen klara. Det har 

varit ett ganska tidsödande arbete men jag tror resultatet verkligen blivit till det bättre. Jag har 

haft stor nytta av synpunkter som jag fått, både av kursledare och föräldrar. De flesta 

ändringarna är av redaktionell art, där jag förenklat och bantat ner en del text. Jag har också 

sett över en del ordval och andra formuleringar för att bland annat få ett ännu mer ödmjukt 

tilltal. Några lektioner är lite omstrukturerade och texten har ibland deltas upp på fler avsnitt. 

Några avsnitt och bilder har bytt namn, några har tagits bort och ett par har tillkommit. 

Namnet på lektion 3 respektive 4 har tonats ner lite så det inte ska låta så ”hurtigt”.  

 

Nytt är också stavningen av adhd med små bokstäver i enlighet med rekommendationer från 

Språkrådet. (Jag gillar det inte riktigt men får väl böja mig…).  

 

Barn- och Tonårsversionen är nu också bättre koordinerade så att de skillnader som finns 

mellan dem bara avspeglar sådana skillnader som är befogade med hänsyn till respektive 

åldersgrupp (inte att de tillkommit vid olika tidpunkt). Att här redogöra för alla ändringar 

skulle föra för långt, ni kommer upptäcka dem vartefter. Om intresse finns kommer eventuellt 

en utbildningsdag erbjudas senare där vi går igenom de nya utgåvorna.  

 

PowerPoint-bilderna 

 

Jag har granskat alla PowerPointbilderna kritiskt och gjort en hel del omarbetningar och 

omformuleringar på dem men i grunden är det inga stora förändringar.   

 

Deltagarpärmarna 

 

Förutom de omarbetade åhörarkopiorna har materialet i deltagarpärmarna uppdaterats och 

kompletterats. Om du fortfarande har den gamla manualen kommer du under en 

övergångsperiod att kunna köpa deltagarpärmar som hör till den så att de bilder du visar 

stämmer med dem i deltagarpärmarna. Detta gäller både Barn och Tonår. 

 

Nytt dateringssystem 

 

Jag har också infört ett annat sätt att datera manual och PowerPoints. Tidigare stod ett datum 

på PowerPointbilderna (t.ex. 150326) vilket kunde leda till förvirring hos föräldrar. (”Vad är 

det här för gamla bilder?”).  Det kunde också vara svårt att säkert veta som kursledare om 

man hade den senast uppdaterade versionen av manualen. Det nya systemet innebär att 

numret på utgåvan, uppdateringsnummer och årtal står i sidfoten på PowerPoint-bilderna och 

även i sidfoten på varje sida i manualen. Jag använder termen utgåva i stället för version för 



att inte blanda ihop med Barnversion respektive Tonårsversion. Utgåva avser större 

omarbetning, uppdatering bara smärre justeringar (jfr. Windowsprogram eller 

orienteringskartor). Den nya utgåvan av Strategi Barn heter Utgåva 7.0 (2017) och den nya 

utgåvan av Strategi Tonår heter Utgåva 2.0 (2017). 

 

Beställning av material 

 

Du som är utbildad kursledare i Strategi Barn respektive Tonår erbjuds att köpa de nya 

utgåvorna av materialet (1 ex av Kursledarmanual + Deltagarpärm) till det rabatterade priset 

1 100 SEK plus moms och frakt för respektive programversion (normalpris 1 500 SEK). 

Önskar du endast manualen är priset 850 SEK. Se bifogade beställningsformulär. Erbjudandet 

gäller t.o.m. 171231. Materialet kommer också att finnas för nedladdning på hemsidan 

www.sinus.se/strategi för kursledare som gått respektive utbildning. Lösenord krävs, se 

hemsidan. 

 

Lycka till med nya Strategi! 
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