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elevhälsan i

klassrummet?
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VARFÖR SKA
ELEVHÄLSAN

VARA I
KLASSRUMMET? 



HUR KAN VI MÖTA
DET SOM INTE

SYNS PÅ YTAN? 
Ångest, depression, ätstörningar,

självmordstankar,sexuella riskbeteenden,

självmedecinering .



HILDAKUNSKAP
En oväntad uppgift

Att skapa en modell

Tillgänglighet skapar

tillit!

Vad är Hildakunskap? 



VAD
ÄR
HILDA
KUNSK
AP?

Ett sätt att få in elevhälsan i

klassrummet, och prata om

psykosociala frågor utan att

kompesera på den pedagogiska

utbildningen  

Skapa konkreta  sätt att arbeta  utan att

kompensera på den pedagogiska

utbildningen

Helhetssyn på lärande 



Tema                                 Ex. på ämne att koppla till    

 

Mobbning                                     SO, SV

Allas lika värde                          SO,SV, RE

Identitet                                      SO, SV, RE, HI

Barns olika livsvillkor              SO, SV, RE, HI, NO

Stress och press                      SV, MA, IH, NO

Nätsmart                                     SO, SV

Kärleken är fri                            SO, SV, HI, NO



VAD MÖTER UNGA IDAG
UTIFRÅN SKOLANS OCH

SAMHÄLLETS
FÖRVÄNTNINGAR? GÅR

DEN BILDEN IHOP? 
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VAD BE
HÖVS ?

Pedagoger

Nätverk

Elevhälsan

Ledning

Elevgrupp

Vårdnadshavare



VAD
BEHÖVER
LEDNINGEN
?

Fråga: Vad har du sett

som du utifrån din

profession bedömer

skulle vara ett viktigt

inslag i det

hälsofrämjande och

förebyggande

arbetet?



HISSPITCHEN

Vad säger du?

Om rektorn för skolan du

drömmer om att få jobba med

detta på kliver in i samma hiss

som du har du ungefär 30

sekunder på dig att göra mötet

minnesvärt.

En hisspitch kommer från

tanken på att du ska hinna

sälja in dig själv eller en idé på

den korta tiden du står i en

hiss med någon.  



VAD
BEHÖVER
PEDAGOGE
RNA? 

Hur motiverar du varför

du på en stående tid

ska få dela deras

lektionstid med dem

och prata om

psykosociala frågor? 



 ARBETET ÄR KOPPLAT TILL LÄROPLANEN OCH
ÄR ÄMNESINTEGRERAT. DU KAN ALLTSÅ NU
LUGNT SÄTTA DIG NER MED PEDAGOGERNA DU
VILL STARTA DITT ARBETE MED (HÄR GÄLLER
DET ATT TÄNKA TILL VEM SOM SKULLE VARA
MED PÅ TÅGET) OCH SÄGA ATT DU KOMMER
ATT UNDERLÄTTA DERAS ARBETE MED ATT
IMPLEMENTERA KAP 1 OCH 2 OCH LGR11 I DEN
ORDINARIE UNDERVISNINGEN

Hilda Johnsson



HUR
MOTIVERAR
VI
ELEVERNA? 

 Elevgruppen du väljer ska ha en god

samanhållning. Eller i alla fall ha goda

förutsättningar för att få det inom en kort tid.

Detta arbetssätt, där man lyfter tuffa frågor

kräver ett gott och tryggt klimat mellan både

dig och eleverna, eleverna sins i mellan och

med pedagogen som också ska vara med. Det

är inte helt enkelt alla gånger att gå in och ta

plats framför en hel klass, så känn efter vad du

tycker känns som en bra grupp att börja med.

Du kommer, precis som eleverna och

pedagogerna att utvecklas och känna dig mer

bekväm och trygg allt efter processens gång,

och då också kunna gå in i fler elevgrupper i

alla åldrar. 



EXEMPEL
KÄRLEKEN ÄR FRI - HUR PRATAR VI MED VÅRA ELEVER? 

Ämen: Naturkunskap, Svenska, Samhällskunskap, Histora 

 

Förmågor: Diskutera, resonera, reflektera, analysera.

 

Socialt mål: Att samarbeta, utveckla förståelse för normer inom kärlek, sex

och relationer. 

 

Pedagogiskt mål: Delta muntligt, skriva olika typer av texter (resonerande

och argumenterande).



FSK: 

Integritet. Rollspel

Känslor

Bra och dåliga hemligheter 

ÅK 1-3:

 Skärmdumpskurs 

Vart anmäler man?

Klassgemensama regler för vett och etikett på nätet 

ÅK 4-6: 

Grooming 

Exit tickets 

Samtycke 

Vart kan man få hjälp?

"Frågar åt en kompis"

ÅK 7-9: 

Porr 

Samtycke 

Tjatsex

Kärlekslådan

Normer 



EFTER
LEKTIO
NEN -
ELEVE
R

Ta fram spelregler för hur ni vill

ha diskussionsklimatet så att

alla känner sig trygga och får

sina behov tillgodosedda.

 

Använd frågorna i mina tips eller

kom på egna för att lyfta temat 

 hos er ur olika vinklar.

 

Sammanställ det viktigaste som

kommer fram ur samtalen i ett

gemensamt dokument så att ni

kan ta vidare det som kommer

fram och använda i fler

uppgifter.



BLOCK NUMMER 1

 

 

Var finns ni som aktiva på internet?

Till exempel genom vilka medel pratar ni med varandra?

Vad har ni för samtalston?

Tror ni att alla känner sig inkluderande och trygga när ni pratar med

varandra?

Vilka gemensamma nätrum har ni i klassen?

Har ni sett eller upplevt grooming i era gemensamma utrymmen på

internet?



 

BLOCK NUMMER 2 

 

 

Hur kan ni hjälpa varandra och stötta varandra mot grooming/näthat?

Vet ni vart ni ska vända er om grooming/näthat uppstår?

Vad skulle man kunna göra, tror ni, för att förebygga att gooming uppstår?

Vilken typ av stöd eller hjälp skulle ni vilja få, om ni utsätts för grooming/

näthat?



EFTER
LEKTIONE
N-
PEDAGOG
ER

Oavsett vilken bedömning som ska göras

är det viktigt att ställa följande frågor:

• Varför görs bedömningen?

• Vad ska informationen från bedömningen

konkret användas till?

• Vad ska bedömas?

• Vilka uppgifter och frågor ska användas

och hur ska de formuleras för att eleverna

ska ha möjlighet att visa det som ska

bedömas?



EFTER
LEKTIO
NEN-
VÅRDN
ADSHA
VARE

Dela eventuellt materiel 

Ge förslag på HUR man kan

återkoppla/lyfta en dialog

hemma 

Bjud in till att skapa kontakt



"PROGRESS IS IMPOSSIBLE
WITHOUT CHANGE, AND THOSE
WHO CANNOT CHANGE THEIR
MINDS CANNOT CHANGE
ANYTHING."

Hilda Johnsson



VILKA
VINSTER
SÅG VI? -
ELEVHÄL
SAN 

Vinster för mig som elevhälsofunktion:

Möjlighet att träffa fler elever 

Vara där eleverna är, se dem i ett annat

samanhang

Samarbete med pedagoger-KASAM

Utnyttja min fulla kompetens 



Vinster för pedagogerna: 

Avstämning med måluppfyllelse- Gav en bred översikt

av alla elever på gruppnivå

Elevhälsan i klassrum genom "Hildakunskapen"- bättre

samarbete

Systematiskt kvalitetsarbete i alla led

Möjlighet att observera sin klass och vara en "skugga"

Få underlag till bedömning utan att behöva ansvara för

att planera och genomföra 

Bättre dialog med VH genom instagram- ett fönster in i

klassrummet.

VILKA
VINSTER
SÅG VI? -
PEDAGOG



VILKA
VINSTER
SÅG VI? -
ELEVER

Vinster för eleverna:

Ett forum att prata om psykosociala frågor

sammanhållning

Utveckla sina förmågor i att resoner, reflektera,

analysera, diskustera och samarbeta.

Utveckla empati genom att öppna upp för samtal

om förståelse.

Minska stigmat i att söka hjälp 



FLER
VINSTER 

Elevnära - från 10-290

elever / vecka

Fler killar sökte hjälp

Åtgärdande arbete

minskade. 

Pedagogerna upplevde

att de fick verktyg att

arbeta med. 



VI
HÖRS!

www.hiljo-consulting.com

@ms_livealittle 

@skolkreatoren

0730734222


