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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. 

Referens 
Chipumbu Havelius, A. (red) (2016). Låga!ektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.

PERMA – ett stöd i vardagen
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UTMANINGAR I FÖRSKOLAN

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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6	områden:	
Tiden	
Saker	
KoncentraMon	
Självständigt	arbete	
Känslor	
Sociala	situaMoner

7	underrubriker:	
Inledning	
Struktur	och	ruMner	
Miljö	
Hjälpmedel	
Vad	pedagogen	kan	göra	
Vad	du	som	elev	kan	göra	
Vad	du	som	förälder	kan	göra

Tipsbanken Podd:	David	&	Bo	
pratar	pedagogik
En	del	av	rubrikerna:		

Lång	problemaMsk	skolfrånvaro	

Ansvarsprincipen		

Engagemang	

Tysta	barn	

Skam	

Nyfikenhet	

Tassande
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Deba[en	om	lågaffekMvt	
bemötande	

2E	

Inklusion	

Våld	

Belöning	

Pedagogiskt	kapital	

Affektsmi[a
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Ny	podd		
om	vuxnas	
kommunika-
Mon	och	
konflikt-
hantering	
med	barn	
och	unga	

Petra	Krantz	Lindgren	&	David	Edfelt psykologdavid.se
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E[	samhälle	i	
förändring	=	en	skola		

i	förändring
3A3B



Gymnasiesystem	–>	lågstadiet
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Sannolikheten	a[	yrken	
automaMseras	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

SMlelsen	för	strategisk	forskning

The	big	5	-	i	skolan
• Analysförmåga		
• KommunikaMv	förmåga		
• MetakogniMv	förmåga	
• Förmåga	a[	hantera	informaMon		
• Begreppslig	förmåga
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MetakogniMv	funkMon
Problembaserat	lärande	är	e[	vetenskapligt	och	
teoreMskt	angreppssä[	(ur	målen	i	årskurs	3):	
Söka	informaMon	
Kategorisera	
Se	övergripande	samband	
HypoteMskt	”vad	om?”	
Tänka	logiskt	och	systemaMskt	
Sammanställa	och	dra	slutsatser



Arbeta	självständigt	
Ta	ansvar	för	si[	lärande	
Planera	si[	arbete,	strukturera	&	
prioritera	
Anpassa	skolarbetet	eler	den	
befintliga	Mden	
Ha	en	inifrån	kommande	moMvaMon,	
kunna	driva	sig	själv	framåt	
Hålla	reda	på	saker,	schema,	
material,	planering,	Mder,	rum,	
grupper	…

Hålla	reda	på	saker,	Mden…		
Använda	lagom	mycket	Md	
Växla	mellan	olika	akMviteter	
Handskas	med	frustraMoner	
Stå	ut	med	”tråkiga”	
uppgiler																	
Vänta	på	sin	tur							
mm	mm

Vanliga	kriMska	situaMoner
Förfly[ningar	
Förändringar	
Eget	ansvar	
Nya	personer	–	vikarier	
Koncentrera	sig	på	en	sak	i	
en	sMmulansrik	miljö	
Fri	lek,	grupparbete,	
umgänge	
Schemabrytande	akMviteter

Förväntningar	på	eleverna
• Intresserade	

• Nyfikna	

• Vilja	lära	sig	

• Vara	schyssta	emot	varandra	

• Si[a	sMlla	

• Vara	koncentrerade	

• Fråga	när	de	inte	förstår	

• Kunna	arbeta	självständigt	

• Ta	iniMaMv	

• Räcka	upp	handen	

• Ha	koll	på	Mden	

• Ha	med	sig	gympakläder	

• Vara	glada	

• Ha	äMt	på	morgonen
15

• Vara	moMverade	

• Bra	hygien	

• Bidra	Mll	god	stämning		

• Ta	lagom	med	mat	

• Inte	springa	i	korridoren	

• Plocka	upp	eler	sig	

• Lämna	in	läxorna	i	Md	

• 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	eler	gympan Bild: Helena Shutrick

Socialt	samspel
Läsa	av	andra	och	förstå	deras	
intenMoner	

Bromsa	och	vara	uppmärksam	
på	andra	

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

Komma	överens,	ge	och	ta	
Hantera	mycket		informaMon	
samMdigt	

Ändra	sig	smidigt	
Anpassa	sin	egen	idé	Mll	
andras



Bild: Helena Shutrick

Lyssna
Hörsel	
Vara	fokuserad	
”Vara	sMlla”	
Förståelse	
Språk	
Tolka	social				
kommunikaMon	
Turtagning…

Intresseväckande	
Engagerad	
RelaMon	

Ljud	
Ljus	
Syre	

Innehåll	
Tid…

Kan

Kan inte

Kan med 
hjälp

Handlingar	vid	överkrav
NegaMva	
Gå	därifrån,	skrika,	spela	pajas,	slåss,	pilla	på	andra,	lägga	huvet	på	bänken,	
göra	ljud,	kasta	saker,	slänga	ur	sig	Mllmälen,	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,	M[a	ut	genom	fönstret,	säga	
fula	ord/svära,	dra	någon	i	håret,	banka	med	benet	mot	bordet,	rulla	runt	på	
golvet,	ta	andras	saker,	klä[rar	omkring,	dra	igång	andra…	

PosiMva	
Be	om	hjälp,	säga	a[	det	är	svårt,	kolla	på	någon	och	göra	lika,	försöka	lite	Mll,	
göra	något	annat	konstrukMvt	under	Mden…

Ålder

Ansvar

0 %

100 %

0 1893 6 12 15



självkänsla
uppfa[ningen	om	sig	själv	som	den	man	är

självförtroende
baserat	på	ens	prestaMoner

Du	kan	om		
du	vill!

Skolans	största	utmaning
MoMvaMon

Fö
rm

åg
a/
Fä
rd
ig
he

t

Låg

Hög

Låg Hög

Gör mer 
intressant, 

utmana

Toppen men ha 
koll på stress 
och minskad 
motivation

Analys, 
anpassning, 

engagemang, 
tålamod

Fortsätt men håll 
koll på minskad 

motivation

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



Människosyn
McGregor	beskrev	på	60-talet	två	grundläggande	
synsä[	som	påverkar	våra	metoder	
Teori	X	–	människor	är	lata	och	måste	moMveras,	kontrollera	
och	övervakas	
Teori	Y	–	människor	söker	självständighet	och	gör	si[	bästa	
uMfrån	förutsä[ningarna

Barn	gör	si[	bästa	
uMfrån	

förutsä[ningarna

Barn	är	lata	och		
måste	moMveras

26

Självbestämmandeteorin
Edward	Deci,	amerikansk	psykolog	&	forskare	om	
inre	moMvaMon	
En	person	kan	känna	inre	moMvaMon	först	när	tre	
behov	Mllgodoses:	

• Kompetens	–	a[	kunna,	ev	med	hjälp	
• Autonomi	–	kunna	påverka	sin	situaMon	
• Samhörighet	–	del	i	e[	sammanhang	

27

Berä6a	om	en	situaAon	där	
du	hjälpt	en	elev	som	har	
svårt	med	moAvaAonen	a6	

göra	skolarbete?	
Beskriv	hur	du	gjorde	

skillnad?	Vad	var	vikAgt?	

• Lyla	eleven	med	hjälp	av	
dennes	styrkor	

• Samarbeta	med	
vårdnadshavare		

• StaMonsjobb,	på	olika	
sä[	

• I	par,	använda	gruppen,	
lyckade	kombinaMoner	

• Hjälpmedel,	skriva	på	
dator	

• Egen	Md	med	vuxen	
• Delmål	
• Lyler	elever	som	är	en	
förebild	

• Lek	o	lär	
• Ok	göra	fel	
• Se	det	posiMva.	PosiMv	
kultur

Hjälp	a[	göra	skolarbete
• Närvaro	för	a[	stödja	
• Sekreterare,	hjälpjag	
• Skapa	posiMva	relaMoner	
• Tryggt	o	förutsägbart	
ledarskap	

• Personliga	intressen	
• Uppgiler	som	skapar	
moMvaMon	

• Stegvisa	utmaningar	
• Elever	får	känna	a[	de	
kan	påverka.	

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

• PosiMvt	klimat	
• Tolka	in	eleverna:	språk,	
ansiktsu[ryck	

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

• Bjussa	på	sig	själv	
• Jobba	med	hjärtat	
• Tolka	in	eleverna:	språk,	
ansiktsu[ryck	

• Få	syn	på	det	egna	
lärandet	

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



RelaMonsskapande Så här är det för mig 
 
 
Jag koncentrerar mig bäst när:  
 
 
 
Den bästa platsen i klassrummet när jag ska arbeta är:  

 
 
 
Jag har svårt att vara uppmärksam när: 

 
 
 
När jag inte är koncentrerad tycker jag det bästa vore om min lärare: 

 
 
 
Saker som får mig att vilja jobba: 

 
 
 
 
Gör ett kryss på linjen för att visa hur STORT problemet är (1 betyder ”inte alls” och 

10 ”väldigt ofta” 
 
Jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

 
Jag glömmer bort hur man ska göra             1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

 
Så här ofta känner ja mig stressad?   1—2—3—4—5—6—7—8—9—10 

 
 
Jag blir stressad när: 
 
 
 
Om jag blir stressad hjälper det om:  

 
 
 
 
 
 
 

Energikollen

Namn:


Datum:
                  Ger energi                   Tar energi

Platser

Aktiviteter                                                                                                           

Personer

David Edfelt, psykologdavid.se

Mikroöverenskommelser
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Matte

7
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Samarbetsövningar Hälsomå[	i	undervisningen

Undervisning	utomhus
 

Autism 
och ADHD 
i fritidshemmet
TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

Cajsa Jahn 
Malin Reuterswärd

David Edfelt
Anna Sjölund 

 

David Edfelt
Anna Sjölund

Cajsa Jahn
Malin Reuterswärd

Tydliggörande 
pedagogik 
i förskolan

  

ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV

Tydliggörande 
pedagogik i
vuxenutbildning

Annelie Karlsson
David Edfelt

Ann Lindgren
Lena W Henrikson

    Få 
 familjen 
     att 
   funka

David Edfelt   

Anna Sjölund

Cajsa Jahn   

Malin Reuterswärd

TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK  
I VARDAGEN

Även som  

ljudbok



MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
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Vad?
Var?

Med vem?

När?
Hur?

Varför?

Sedan?

ONSDAG Hjälpmedel
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Samarbetsbaserad	
problemlösning,	CPS

• Välja	e[	dilemma/problem	a[	ta	tag	i	och	försök	finna	en	
lösning	som	båda	är	nöjda	med:	
– Vuxne	beskriver	sin	bild	av	situaMonen		
– Eleven	beskriver	sin	bild	
– Den	vuxne	ger	Md	för	a[	Mllsammans	finna	lösningar	
som	utgår	ifrån	elevens	idé	om	vad	som	skulle	kunna	
fungera	

– Lösningarna	behöver	vara	möjliga	och	inte	mot	elevens	
vilja

43

Inte	
säga	
inte

44

PosiMv	omformulering

• Spring	inte…	–>	vi	går	i/Mll…	
• Där	kan	ni	inte	si[a	–>	Här	borta	går	det	bra	a[	si[a	
• Du	får	inte	rita	på	bänken	–>	Här	är	e[	papper	a[	rita	
på



Förväntningar 
och krav

Förmågor  
Färdigheter

OK

Förväntningar 
och krav

Förmågor  
Färdigheter

Stress


