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Hur stödja elever att klara av 
skoluppgifter och få lust och vilja 

till utveckling och lärande?
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Elevhälsans personal har o!a rollen 

som samtalsexperter på skolan. 

Många har, eller bygger upp, genu-

ina kunskaper och erfarenheter i 

samtalets och relationsskapandets 

konst. Lärare har sällan någon akademisk 

skolning i det svåra samtalet men många får 

med åren gedigen erfarenhet. Samtidigt kan 

en utomståendes blick vara nödvändig för att 

hantera de utmaningar personalen upplever i 

arbetet med elever i svårigheter och deras vård-

nadshavare.

Samverkan med vårdnadshavare kan vara av 

många slag. Denna artikel fokuserar på situatio-

ner där det "nns en påtaglig risk för sprickbild-

ning mellan vårdnadshavare och skola och där 

skälet är relaterat till elevens problemskapande 

beteende i en vardag med utmaningar. 

Pedagoger önskar, precis som människor 

generellt, att problem som ger dem negativa 

upplevelser så snart som möjligt "nner en 

lösning. Vid utmanande situationer kring elever 

med problemskapande beteenden är det lätt att 

starka känslor uppstår. I stressade lägen "nns 

risken att beslut tas utan att en tillräckligt väl 

genomförd analys har gjorts. Alltför o!a ser vi 

att resultatet blir relationer som skaver. Ibland 

även kraschar.

Vissa pedagoger har en förhoppning om att 

elevhälsan ska ta över och lösa situationen. Sam-

tidigt kan läruppdraget inte skiljas från arbetet 

med att eleven mår så pass bra att undervisning 

är möjlig. ”Elevhälsa börjar i klassrummet”, är 

alltjämt en utgångspunkt i arbetet med att nå 

skolans mål. Det innebär att förväntningar och 

arbetets gång snabbt behöver tydliggöras när 

pedagoger önskar elevhälsans stöd. 

Utmanande beteende

När elever stöter på utmaningar i skolans 

vardag är det inte ovanligt att de reagerar med 

beteenden som omgivningen uppfattar som pro-

blematiska. Den hållning vuxenvärlden då har 

blir avgörande.

En vanlig reaktion i relation till barn och 

ungdomar är att använda tillsägelser, förma- 

ningar och tillrättavisningar. Tanken är att 

det ska påverka eleven att tänka till innan hen 

handlar och att göra på ett annat sätt. När det 

inte fungerar kan vuxna ibland ta i lite mer 

genom att skälla ut eleven eller ta ett allvarligt 

samtal om dennes beteenden. 

Kan låga!ektivt bemötande erbjuda en ingång i samverkan med vårdnadshava-

re? Mycket talar för det. Den teoretiska ramen kring låga!ektivt bemötande är 

större än frågan om att hantera en situation med stress och kaos.
Låga!ektiv samverkan med föräldrar
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Det finns många sätt att ta sig an situa-tioner där barn återkommande hamnar i utmaningar. Under 1990-talet fokusera-de flera forskare på välmående och ökad livskvalitet hos personer med funktions-nedsättningar. De sällar sig till en grupp som ibland samsas under begreppet positiv psykologi. Den amerikanska psykologen Martin Seligman ville förstå vad som skapar välmående och varför vissa människor inte utvecklar psykiska problem, till exempel depression. Hans arbete dockade väl med den utveckling som under början av 2010-talet landade i låga!ektivt bemötande med fokus på att minska lidande och negativa känslor. Seligman beskrev fem faktorer som kännetecknar människor som är lyckli-ga, vilket inom den positiva psykologin ses som synonymt med begreppet väl-mående. Beskrivningen ger begreppet PERMA som står för Positiva känslor, Engagemang, Relationer, Mening och Att uppnå något. 
Positiva känslor handlar om att upp-leva glädje och kärlek men även tillit. Engagemang handlar om att bli uppslu-kad av något som ger njutning. Vi kan se barn som i leken är helt uppslukade av det de gör. De är inne i ett flow där det ena leder till det andra som leder vidare till det tredje utan upphakningar. Rela-

Med hjälp av fem faktorer kan vi skapa situationer som fungerar och ger glädje för alla barn.  

PSYKOLOGEN: 

tioner är essentiella för oss människor. Att höra ihop med någon annan är avgörande, till exempel en eller flera kamrater i en lek, men självklart också med de vuxna som finns i barnets vardag. Vardagen behöver även vara meningsfull. De allra yngsta barnen har en nyfikenhet på omgivningen som räcker långt och nyfikenheten är viktig att behålla även uppåt åren. 

För barn är det meningsfullt att leka och göra saker med andra, som en del av en gemenskap. Samtidigt kan vi se att många barn med autism inte drivs av just den sociala gemenskapen på samma sätt som de flesta andra barn gör. De har också rätt att må bra i en förskola som bygger på att vi lär genom socialisation. Sista bokstaven i PERMA står för att uppnå något, vilket för"barn i förskolan kan handla om alla de små mål som nås dagligen: fylla sand i en hink och vända till ett torn, skapa en målning eller duka bordet inför lunchen.
Ett arbetssätt som med fördel kan prövas av pedagoger bygger på PER-MA-modellen. Skriv en lista med 20 rutor (5 kolumner och 4 rader). Ovanför var och en av de fem kolumnerna skrivs ett av begreppen i PERMA (Positiva känslor, Engagemang, Relationer, Me-ning och Att uppnå något). På varje rad under respektive begrepp skrivs: Vilka situationer? Hur kan vi öka dem? Hur ofta? Hur kan vi dokumentera? 

Genom att välja ett barn som ofta hamnar i utmaningar och fylla i de si-tuationer som ger positiva känslor, en-gagemang, goda relationer, mening och en upplevelse av att uppnå något, blir vi mer fokuserade på det som skapar väl-mående. Skriv sedan hur ni ska göra för att öka dessa situationer, hur ofta det ska ske och hur ni ska dokumentera det hela. Låt gärna pappret vara ett levande dokument där ni fyller i nya saker alltef-tersom. Genom att göra mer av det som fungerar och ger glädje kan vi bli bättre på att skapa bra situationer.

På Förskoletidningen.se hittar du en PERMA-skiss. 
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Chipumbu Havelius, A. (red) (2016). Låga!ektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.

PERMA – ett stöd i vardagen
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För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan 
mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt 
kunskap hos pedagogerna.

Boken ger råd om hur förskolan, utifrån en ökad förståelse för 
barnen och de situationer som utmanar, kan arbeta systematiskt för att 
skapa en positiv och utvecklande tillvaro. Budskapet är att det alltid 
finns skäl till ett problemskapande beteende men också lösningar.

Utifrån sina egna erfarenheter och reflektioner e"er möten med 
barn, föräldrar, pedagoger och vårdpersonal delar författaren med sig 
av konkreta idéer och tips. Samtidigt är boken förankrad i forskning 
och förskolans styrdokument. 

Denna andra och reviderade upplaga har utökats, bland annat 
med ett avsnitt om låga#ektivt bemötande. Nu finns också ett 
studiematerial utifrån åtta olika områden att fördjupa sig i. 

Boken vänder sig främst till förskollärare och förskolechefer, men kan 
också inspirera föräldrar och andra som möter yngre barn i sitt yrke.

$%&'$()$*)+, är psykolog och arbetar med 
handledning och utbildning, bland annat vid 
Special pedagogiska Institutionen vid Stockholms 
Universitet. Han har en bakgrund i arbetet med 
barn och ungdomar med inlärningssvårigheter 
och neuropsykiatrisk problematik inom förskola 
och skola, barnpsykiatri och vid Karolinska 
Universitetssjukhuset. 
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Sannolikheten	aW	yrken	
automaKseras	inom	20	år
Mest,	i	urval:	
• 98%	Fotomodell	
• 97%	Bokföring…	
• 96.6%	Biblioteksass.	
• 95,3%	Kassapersonal	
• 89,6%	Lokförare	
• 84,1	Gjutare,	
svetsare,	plåtslagare…

Minst,	i	urval:	
• 0,8%	Präster	
• 1,1%	Speciallärare	
• 5,2%	Förskollärare	
• 5,6%	Grundskollärare	
• 8%	Jurister	
• 13,9%	Poliser

SKjelsen	för	strategisk	forskning

The	big	5	-	i	skolan
• Analysförmåga		
• KommunikaKv	förmåga		
• MetakogniKv	förmåga	
• Förmåga	aW	hantera	informaKon		
• Begreppslig	förmåga
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MetakogniKv	funkKon
Problembaserat	lärande	är	eW	vetenskapligt	och	
teoreKskt	angreppssäW	(ur	målen	i	årskurs	3):	
Söka	informaKon	
Kategorisera	
Se	övergripande	samband	
HypoteKskt	”vad	om?”	
Tänka	logiskt	och	systemaKskt	
Sammanställa	och	dra	slutsatser

Arbeta	självständigt	
Ta	ansvar	för	siW	lärande	
Planera	siW	arbete,	strukturera	&	
prioritera	
Anpassa	skolarbetet	ejer	den	
befintliga	Kden	
Ha	en	inifrån	kommande	moKvaKon,	
kunna	driva	sig	själv	framåt	
Hålla	reda	på	saker,	schema,	
material,	planering,	Kder,	rum,	
grupper	…

Hålla	reda	på	saker,	Kden…		
Använda	lagom	mycket	Kd	
Växla	mellan	olika	akKviteter	
Handskas	med	frustraKoner	
Stå	ut	med	”tråkiga”	
uppgijer																	
Vänta	på	sin	tur							
mm	mm

Vanliga	kriKska	situaKoner
FörflyWningar	
Förändringar	
Eget	ansvar	
Nya	personer	–	vikarier	
Koncentrera	sig	på	en	sak	i	
en	sKmulansrik	miljö	
Fri	lek,	grupparbete,	
umgänge	
Schemabrytande	akKviteter

Hur	arbetar	vi	strategiskt	för	aW	möta	dessa	situaKoner?

Förväntningar	på	eleverna
• Intresserade	
• Nyfikna	
• Vilja	lära	sig	
• Vara	schyssta	emot	varandra	
• SiWa	sKlla	
• Vara	koncentrerade	
• Fråga	när	de	inte	förstår	
• Kunna	arbeta	självständigt	
• Ta	iniKaKv	
• Räcka	upp	handen	
• Ha	koll	på	Kden	
• Ha	med	sig	gympakläder	
• Vara	glada	
• Ha	äKt	på	morgonen
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• Vara	moKverade	
• Bra	hygien	
• Bidra	Kll	god	stämning		
• Ta	lagom	med	mat	
• Inte	springa	i	korridoren	
• Plocka	upp	ejer	sig	
• Lämna	in	läxorna	i	Kd	
• Inte	retas,	mobbas,	slåss	mm	
• Vara	rädd	om	sina	böcker	
• Ha	med	sig	papper,	penna	

och	skolmaterial	
• Hålla	ordning	på	sina	kläder	
• Inte	hålla	på	med	mobilerna	
• Duscha	ejer	gympan



Läsa	av	andra	och	förstå	deras	
intenKoner	

Bromsa	och	vara	uppmärksam	
på	andra	

Föreställa	sig	saker	i	huvudet	
(om	jag…	så	du…)	

Komma	överens,	ge	och	ta	
Hantera	mycket		informaKon	
samKdigt	

Ändra	sig	smidigt	
Anpassa	sin	egen	idé	Kll	
andras

Socialt	samspel
Intresseväckande	

Engagerad	
RelaKon	

Ljud	
Ljus	
Syre	

Innehåll	
Tid…

Lyssna
Hörsel	
Vara	fokuserad	
”Vara	sKlla”	
Förståelse	
Språk	
Tolka	social				
kommunikaKon	
Turtagning…

Kan

Kan inte

Kan med 
hjälp

Handlingar	vid	överkrav
NegaKva	
Gå	därifrån,	skrika,	spela	pajas,	slåss,	pilla	på	andra,	lägga	huvet	på	bänken,	
göra	ljud,	kasta	saker,	slänga	ur	sig	Kllmälen,	springa	iväg,	hoppa	omkring,	gå	
på	toa,	bli	passiv,	prata	med	en	kompis,	vässa	pennan,	vända	sig	om,	riva	
sönder	saker,	gå	omkring,	lägga	sig	under	bordet,	KWa	ut	genom	fönstret,	säga	
fula	ord/svära,	dra	någon	i	håret,	banka	med	benet	mot	bordet,	rulla	runt	på	
golvet,	ta	andras	saker,	kläWrar	omkring,	dra	igång	andra…	

PosiKva	
Be	om	hjälp,	säga	aW	det	är	svårt,	kolla	på	någon	och	göra	lika,	försöka	lite	Kll,	
göra	något	annat	konstrukKvt	under	Kden…
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Problemskapande 
beteendeFörebyggande Åtgärdande

ReaktivProaktiv

• Tillsägelser 
• Tillrättavisningar 
• Fördömanden 
• Skäll  
• Skuld- och 

skambeläggande 
• Tala tillrätta 
• Tjat

• Anpassningar – fysiska 
och pedagogiska 

• Hjälpmedel 
• Tydliggörande 

pedagogik 
• Viss typ av träning 
• Delaktighet

• Se det som fungerar 
• Positiv omformulering  
• Gemensam 

problemlösning 
• Lågaffektiva strategier, 

t ex: 
• Lugn 
• Avledning  
• Kompromiss  
• Ge valmöjlighet 
• …

Återkommande 
problemskapande 

beteenden & 
misslyckanden

Ständiga negativa 
reaktioner från vuxna 
riskerar att leda till: 
• Upplevelse av att vara 

misslyckad

• Sämre självförtroende 

• Låg självkänsla

• Nedstämdhet & andra 

psykiska pålagringar

• Psykosomatiska besvär

• Fler problemskapande 

beteenden

Kan minska stress, öka lärande och välmående

Ger inga 
strategier
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Självbestämmandeteorin
Edward	Deci,	amerikansk	psykolog	&	forskare	om	
inre	moKvaKon	
En	person	kan	känna	inre	moKvaKon	först	när	tre	
behov	Kllgodoses:	

• Kompetens	–	aW	kunna,	ev	med	hjälp	
• Autonomi	–	kunna	påverka	sin	situaKon	
• Samhörighet	–	del	i	eW	sammanhang

• Lyja	eleven	med	hjälp	av	
dennes	styrkor	

• Samarbeta	med	
vårdnadshavare		

• StaKonsjobb,	på	olika	
säW	

• I	par,	använda	gruppen,	
lyckade	kombinaKoner	

• Hjälpmedel,	skriva	på	
dator	

• Egen	Kd	med	vuxen	
• Delmål	
• Lyjer	elever	som	är	en	
förebild	

• Lek	o	lär	
• Ok	göra	fel	
• Se	det	posiKva.	PosiKv	
kultur

Hjälp	aW	göra	skolarbete
• Närvaro	för	aW	stödja	
• Sekreterare,	hjälpjag	
• Skapa	posiKva	relaKoner	
• Tryggt	o	förutsägbart	
ledarskap	

• Personliga	intressen	
• Uppgijer	som	skapar	
moKvaKon	

• Stegvisa	utmaningar	
• Elever	får	känna	aW	de	
kan	påverka.	

• Lyssna	
• Nyfiken	
• God	relaKon	
• I	samtal	skapa	förståelse	
för	vad	som	intresserar	
eleven

• PosiKvt	klimat	
• Tolka	in	eleverna:	språk,	
ansiktsuWryck	

• Ejeråt:	iPad,	lek,	paus	
• Fingertoppskänsla	för	
dagsformer	

• Bjussa	på	sig	själv	
• Jobba	med	hjärtat	
• Tolka	in	eleverna:	språk,	
ansiktsuWryck	

• Få	syn	på	det	egna	
lärandet	

• DelakKghet	
• Elevnära	vg	innehåll	
• Dunk	på	axeln	
• Kraven	begripliga	
• Förstärkning

RelaKonsskapande



Möten	där	vi	blir	sedda	
Helena	Andersson,	Malmö	högskola,	avhandling	2017

• Enkät,	72	skolor,	åk	7,	1298	elever		
– Vad	upplever	elever	vara	betydelsefullt	för	deras	
engagemang	i	årskurs	7?	

• Undervisningskvalitet	
• Känsla	av	Kllhörighet	
• FramKdstro	

– De	flesta	lärare	är	intresserade	av	mig	som	person	
och	inte	bara	som	elev?		

• Ja:	58%

Mikroöverenskommelser
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Samarbetsövningar

eudaimoniskt		
välbefinnande
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