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Elevhälsa som gör skillnad! 

- Hela vägen in i klassrummet 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

www.hedevagpedagogik.se 

kenth.hedevag@telia.com 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”När mallen inte stämmer…” 

Bok! 

www.hedevagpedagogik.se 

 
kenth.hedevag@telia.com 

Vilka tankar tar du med dig från dagens utbildning? 

Reflektera! 

Hmm… 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål” 
 

Skollagen (2010:800) 3 kap. 3 § 
 

Vårt uppdrag enlig skollagen: 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

• Större tolerans i samhället 

• Större krav i samhället 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Standardmall 
Hm… 

15,6% ≈ 17100 elever var ej behöriga att söka till 
ett nationellt program på gymnasiet (Juni 2018) 

Över 25% av eleverna saknar gymnasiekompetens 
4 år efter avslutad grundskola 

En skola för alla?  ”Ökade kunskapskrav slår hårt mot stor grupp elever”  

 
Många barn kan aldrig klara dagens kunskapskrav. 
En växande grupp riskerar att inte klara den alltför högt lagda 
ribban, skriver fem läkare och psykologer.  
Allt fler barn och ungdomar remitteras från skolhälsovården och 
elevhälsan till sjukvården för utredning då de inte uppnår skolans 
kunskapskrav. Man kan på goda grunder fråga sig vilken 
kognitiv/teoretisk förmåga som i dag krävs för att klara grund-
skolans kunskapskrav.  
Dagens läroplan ställer ökade krav på elevers förmåga att 
självständigt planera sin kunskapsinhämtning, på att analysera och 
reflektera; det vill säga på de kognitiva/exekutiva  funktionerna. 

2014-08-10 i DN Debatt Saxat från artikel av: 

Elisabeth Fernell, Magnus Landgren, Leif Svensson, Ida Lindblad och Christopher 

Gillberg 

15% enligt 

författarna 
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”The Big Five” 

De fem viktigaste förmågorna i undervisningen för 
att uppnå långsiktiga mål och kunskapskrav i Lgr 11. 
(Göran Svanelid i ”Pedagogiska Magasinet” 2011-11-08) 

Analysförmåga 

Begreppslig 
förmåga 

Förmåga att 
hantera information 

Metakognitiv 
förmåga 

Kommunikativ 
förmåga 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Speciellt utsatta grupper: 

• Alla barn och ungdomar som saknar: Begriplighet – 
Hanterbarhet - Meningsfullhet. (Antonovsky) 

• Barn och ungdomar som har neuropsykiatrisk 
diagnos som t.ex. ADHD och inom autismspektrat 

• Barn och ungdomar som har delar av 
funktionshindren men som inte uppfyller alla 
kriterier för en diagnos 

• Barn och ungdomar med begåvning i den nedre 
normalzonen. Överbegåvade elever. 

• Barn och ungdomar i stress 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Källa: ”Skolenkät autism 2018”, Autism och Aspergerförbundet 

Hur kan vi se till att 
”inlärningsnettot” blir så stort 

som möjligt? 

Som professionell 

så får du gärna 
bli kär – men 

helst inte i dina 
hjälpmedel  

Insatserna handlar i första hand om att skapa förhållanden som 
hjälper eleven att fungera optimalt utifrån sina förutsättningar. 

(Vägledning för Elevhälsan 2014, Skolverket/Socialstyrelsen) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Art.22 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Inkludering Exkludering 

Bild från ”Stödinsatser i utbildningen”, Skolverket 2104 

Inkludering i 

skollagen? 

Inkludering i 

läroplanen? 

Inkludering - Exkludering 
Art. 35 

Skolvärldens webb-TV om inkludering: 
Se under ”Aktuellt” på hemsidan: www.hedevagpedagogik.se 

Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att 

anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala 
miljön i relation till barns och elevers lärande. 

SPSM:s Tillgänglighetsmodell 

Kenth Hedevåg - Kungälv Kenth Hedevåg - Kungälv 

Hur kan vi få mallen att 
passa bättre? 
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Teoretisk förståelse 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Pedagogiska strategier 

Delad kompetens ger styrka! 

Pedagogiska konsekvenser 

Insatser som ett resultat av effektiva kartläggningar 

Förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever 

Stressreducering – i stress finns ingen potential för inlärning 

Kunskap om funktioner som påverkar inlärningen 

Nycklar till framgång! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Gemensamt språk och förklaringsmodeller 

Samarbete med vårdnadshavare och nätverket 

Ökad delaktighet för vårdnadshavare och elever 

Flexibla pedagogiska lösningar 

Checklistan som ett 
verktyg för hög kvalité 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Hur kan vi hjälpa personal att 
gå från teoretisk förståelse till 
praktiska pedagogiska 
strategier i vardagen 

Checklista för ett elevärende: 

   Har personalen tillräckligt med kompetens? 

   Kan man omsätta kunskaperna till pedagogik? 

   Görs det ett relationsstärkande arbete 

   Har vi gjort en bra kartläggning? 

   Är föräldrar/vårdnadshavare delaktiga? 

   Är eleven delaktig? 

   Finns det extra anpassningar/särskilt stöd? 

   Är vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull? 

  Har vi ett bra samarbete i nätverket? 

  Fungerar övergångarna väl? 

  Har vi en väl fungerande frånvarorapportering? 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Kartläggning av funktioner som 
påverkar ”inlärningsnettot 

”Utan spaning ingen aning!” 

Insats = + Förklaring ”Problem” 

Art.4 

Skollagen (2010:800) 3 kap. 8 § 
 

Utredning. 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom 

resultatet på nationellt prov, genom uppgifter från lärare, 
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en 
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till 
att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt 
stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 

 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Vad säger skolans styrdokument? 
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Skollagen (2010:800) 3 kap. 9 § 

Åtgärdsprogram. 
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges 

särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är. 
Hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta när åtgärdsprogram utarbetas. 

 
Skollagen (2010:800) 28 kap. 16 § 

Beslut av rektor. 

Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd i fråga om åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 §. 

 
Detta kan gälla om åtgärdsprogram inte skrivs eller om det anses 

bristfälligt. 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Resultaten visar att skolorna sällan genomför fullgoda utredningar 

och en konsekvens av det är att de insatser som sätts in inte 
grundas på elevens behov utan utgår från generell kunskap 

om vilka behov som elever med diagnos inom AST kan ha.” 

”De anpassningar som genomförs för eleverna är inte alltid de 

anpassningar som eleverna bäst behöver, utan skolorna 
använder ofta generella och allmängiltiga lösningar.” 

Vad säger Skolinspektionen om stöd 
till elever med funktionsnedsättning? 

Rapport: ”Inte enligt mallen” 

Rapport: ”Skolsituationen för elever 

med funktionsnedsättningen ADHD” 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

En elev som för närvarande når kunskapskraven men 

uppvisar andra svårigheter som senare under skoltiden kan 
ge svårigheter att uppnå kunskapskraven kan vara i behov 

av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Exempel på svårigheter: 

• Funktionsnedsättning 

• Psykosocial problematik 

• Psykisk ohälsa 

• Sociala samspelssvårigheter 

• Koncentrationssvårigheter 

• Långvarig skolfrånvaro 

Ref. ”Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Skolverket 2014) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

K3 
Kvalité 

Kunskap 

Kartläggning 

Kunskap – Kartläggning – Individuell profil – Insatser 

Kursledare: Nåkkve Balldin och Kenth Hedevåg 

K3-utbildning 19-20/9 2019 i Göteborg 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Utan spaning ingen aning!” 

Insats = + Förklaring ”Problem” 

 Information från eleven 

 Information från vårdnadshavare 

 Information från personal 

 Övrig information 

Kartläggning: 
Information från eleven 

Information från vårdnadshavare 

Insatser 

Information från personal 

Övrig information 

Individuell profil: 
En sammanfattning av kart-

läggningen som beskriver både 
styrkor och svårigheter 

Här beskrivs extra 

anpassningar och/eller särskilt 
stöd som behövs göras för att 
nå eleven ska nå målen 

K3-modellen: 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

K3-Kvalité genom Kunskap och Kartläggning 
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Kenth Hedevåg - Kungälv 

Art.6 

Annika Lilja: Förtroendefulla relationer 
mellan lärare och elev (2013) 

https://friends.se/201

7/12/05/ensamhet-i-

skolan-okar-risken-

for-icke-godkant/ 

 Örebro universitet 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Förklaringsmodeller till 
funktioner och förmågor 

som elever behöver för att 
nå målen 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Från hjärnforskning till pedagogik 

Svårigheter och möjligheter 
Nobel prize winner 2002 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

17 × 24 = ? 

Använder du System 1 eller System 2? 

Vad händer om man 
överbelastar System 2? 

Räkna ut! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

• Sekreteraren (Kahneman System 1) 

• Bibliotekarien (Kahneman System 1) 

• Chefen (Kahneman System 2) 

• Motorik 

• Perception 

Hjärnans sätt att hantera informationsflödet 

OBS! Förenklad pedagogisk förklaringsmodell! 

Luria/Edby/Hedevåg 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Information 

Prioritera 

Värdera 

Tolka 

Skapa 
sammanhang 

Reglera 

Generalisera 

Fatta beslut 

Agera 

https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
https://friends.se/2017/12/05/ensamhet-i-skolan-okar-risken-for-icke-godkant/
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• Uppmärksamhet 

• Prioritering 

• Organisera/planera 

• Aktivitets/ 
vakenhetsreglering 

• Känsloreglering 

• Impulsreglering 

• Övr. regleringar 

• Arbetsminne 

• Startenergi 

• Tidsuppfattning 

• Processtid 

Sekreteraren: 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Hos de flesta av oss jobbar 

”Sekreteraren” automatiskt utan att 
vi behöver koppla på det aktiva 

medvetandet. I stress så fungerar 

alla dessa funktioner mycket sämre. 
Om ”Sekreteraren” inte klarar av 

sina funktioner så kan ”Chefen” med 

det aktiva medvetandet gå in och 
kompensera under en tid men det 

kostar mycket energi och är inte 

hållbart över tid. Vid ADHD så är 
många ”Sekreterarfunktioner” 

kraftigt nedsatta men man kan också 

ha stora svårigheter med dessa 
funktioner utan att det är aktuellt 

med en diagnos.  
 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Exempel på stöd till ”Sekreterarfunktioner” 

Arbetsminnet: 

Organisation/planering: Aktivitetsnivån: 

• Kortare muntliga 

genomgångar 

• Visualisera viktig 
information 

• Reducera stress 

• Reducera störande 
intryck 

• Arbetsminnesträning 

• Pauser med rörelse 

• ”Learning by doing” 

• Använd humor 

• Gör det intressant 

• Startuppgift 

• Ge svar på: Vad? 

Var? När? Med vem? 
Hur länge? Varför? 

Sedan? 

• Använd checklista 

• Lista framgångs- och 

misslyckandefaktorer 

• Föreställningsförmåga 

• Kommunikation-ut 

• Kommunikation-in 

• Generalisering 

• Helheter-sammanhang 

• Tolkning och analys 

• Skapa inre rubriker 

• Socialt samspel 

Bibliotekarien: 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Bibliotekarien” gör för de flesta 

av oss också sitt jobb 
automatiskt utan det aktiva 

medvetandets hjälp. Här finns ett 

stort referensbibliotek med 
tidigare erfarenheter och detaljer 

sammanfogade till större 

helheter. Med denna grund kan vi 
sedan bilda inre föreställningar 

och utifrån den information vi får 

kommunicera och samspela på 
bästa sätt. Om ”Chefen” aktivt 

måste lista ut och dra medvetna 

slutsatser så går det åt mycket 
energi på bekostnad av annat. 

Diagnoser inom autismspektrat 

innebär att dessa funktioner är 
kraftigt nedsatta.  

”…urskilja texters budskap, både det 
uttalade och sådant som står mellan 

raderna” 
(Läroplan 11 s. 88, 89) 

Hm, där 

står ju 

inget… 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Information har inget värde och 
ingen betydelse utan ett tydligt 

och begripligt sammanhang 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

(?) Fråga: 



2019-05-16 

7 

(?) 

(!) 

Fråga: 

Svar: 

Vilken slutsats drar du av detta 
som professionell 

informationshanterare? 

Sammanhangsmarkera! 

Jämf. Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet 
 

Vad?  Vad är det som ska göras? 

Var?  Var ska uppgiften göras? 

Med vem? Ensam? Med vem/vilka? 

Hur?  På vilket sätt? Hur mycket? 

När?  När ska den göras? 

Varför? Vad går det ut på? Motivation? 

Hur länge? När tar det slut? Tid? 

Sedan? Vad ska ske när den är klar? 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

 Veckans innehåll 

 Dagens innehåll 

 Lektionens innehåll 

 Nya aktiviteter 

 Valsituationer 

 För att ge information 

 För att bearbeta information 

 Vid elevsamtal 

 Tydliggöra konflikter och socialt samspel 

 Dagens lunch 

 Rastaktiviteter 

 Ny personal och vikarier 

 Frilufts- och temadagar 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Exempel på stöd till ”Bibliotekariefunktioner” 

Visuellt stöd: ? 

Svårt att bara 

se med tanken 

Lättare att också 

se med ögat 

Chefen: 

• IQ 

• Aktivt tänkande 

• Självkänsla 

• Driven av succe’ 

• Nyinlärning 

• ”Chefsform” 

• Kränkbarhet 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

När ”Chefen” jobbar går det åt mycket 

energi så det gäller att inte överbelasta 
”Chefens” funktioner.  En utmattad och 

överansträngd ”Chef” kan få starka 

reaktioner och utbrott. Att lära sig nya 
saker och aktivt processa information 

samt att undvika situationer av miss-

lyckanden är ett hårt jobb. Ska 
dessutom ”Chefen” kompensera för 

bristande funktioner på ”Sekreterarnivå” 

och ”Bibliotekarienivå” så är risken stor 
för överbelastning. Den största 

utmaningen är oftast att få en ”Chef” att 

tro på sin egen förmåga och skapa 
inlärningssituationer som inte innebär 

upprepade misslyckanden speciellt inte i 
relation till andra. 

Om du vill att eleven ska öka sitt ”inlärningsnetto” så 
ska kraven ligga i linje med förmågan 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Chefen vill känna sig kompetent! 

Chefen undviker situationer där man riskerar 
synliga misslyckanden i relation till andra 

Art.5 

”Nåbara mål” 
(John Hattie) 

”Proximala zonen” 
(Vygotsky) 
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• Stress är ett mycket stort hinder för all inlärning 

• För att undvika stress bör kraven anpassas efter 
förmågan. 

• Om förmågan varierar så bör också kraven 
variera. 

• Kravanpassa helst från start och inte efter hand 

Stress är obalans mellan krav och förmåga 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Karin Schraml: Chronic stress among adolescents (2013) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Ska jag bära min 15-åriga dotter till bussen?” 

”När batteriet är slut så funkar inte mobilen!” 

”Curling” – En bra sport hemma och i skolan 

Ibland måste man sopa för att minska friktionen 

Man sopar bara när det behövs! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Danska statens forskningscenter om 
välfärd bestämde sig för att ta reda på 
hur det har gått för 6000 barn födda 
1995 där 600 av barnen tillhör 
gruppen som blivit curlade av 
curlingföräldrar under uppväxten. 
Studien som är större än någon 
tidigare studie om barnuppfostran 
slår fast att curlingföräldrarna är de 
som bäst förstår vad som är bra för 
deras barn. 

https://pure.sfi.dk/ws/files/1690775/301087_Kortl_gning_af_viden_om_opdragelse_
Delnotat_1_3x.pdf 

 Framgångssamtal 

 Använd starka sidor vid inlärning 

 Göra mer av det som man är bra på 

 Repetera kunskaper 

 Automatisera kunskaper 

 Lagom svårighetsgrad. Nåbara mål. 

 Utgå mer från intressen 

 Tydliggör egenvinsten. Varför? 

 Balansera energigivare och energitagare 

 Kort avstånd prestation-belöning 

 Reducera stressorer 

 Kravjustera utefter ”Chefsformen” 

 Undvik synliga misslyckanden i relation 

till andra 

 Noga koll på skolfrånvaro 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Exempel på stöd till ”Chefsfunktioner” 

Risk för soppatorsk? 

 

 
 

 Grovmotorik 

 Öga-handkoordination 

 Finmotorik 

 Balans- (vestibulära) sinnet 

 Visuell perception (synintryck) 

 Auditiv perception (ljudintryck) 

 Muskel och ledsinnet (kinestetisk perception) 

 Taktil perception (yttre känseln) 

 Smak och luktsinnet (konsistenskänsla i munnen) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Motorik och perception  
Varför är motorik och rörelse viktig? 

Varför? 

Ger bättre förutsättningar för: 

 Skola och arbete 

 Raster och fritid 

 Självkänsla och självständighet. Undvika mobbning. 

 Hälsan: (bättre kondition, motverkar stress, övervikt, hygien, 

högt blodtryck, motverkar diabets-2 mm) 

 Utvecklingsmöjligheter av kommunikation och socialt samspel 

 Pulshöjande aktiviteter Höjer vakenhetsgraden och påverkar 
koncentration, arbetsminne och inlärningsförmågan positivt 

Aktuell litteratur: Hansen/Sundberg: ”Hälsa på recept” (2014) 

   Anders Hansen: ”Hjärnstark” (2016) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 
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Hur ser din perceptuella profil ut? 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Ta emot Reagera Tolka Urskilja 

Var så god och ät! 

Överkänslig för smak, lukt, 
konsistens och temperatur 

ARFID: ”Avodiant/Restrictive Food Intake Disorder” 

Art.28 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Exempel på stöd för motorik och perception 

Finmotorik/skriva: 

Pulshöjande aktiviteter: Smak, lukt, konsistens: 

• Ge färdiga anteckningar 

• Skrivhjälp vid prov och 

redovisningar  

• Extra tid vid skrivuppgifter 

• Muntliga redovisningar 

• Tankekartor/stödfrågor/mallar 

• Skrivhjälpmedel ex. dator 

• Kaffe, deo, parfym, rök 

• Alternativ kost 

• Erbjuda frukost 

• Mellanmål 

• Rastaktiviteter 

• Idrottslektioner 

• Pausövningar 

• Friluftsdagar 

• Fritidsaktiviteter 

• Kombinera teori och 

rörelse 

Art.27 

Art.28 Studiematerial till boken: 
 

”När mallen inte stämmer” 
www.hedevagpedagogik.se 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Diskutera och reflektera: 

• Sekreterarfunktioner 

• Bibliotekariefunktioner 

• Chefsfunktioner 

• Motorik och perception 

• Relation vuxen och elev 

• Visuellt stöd för att ge, få och 
 bearbeta information 

• Starka reaktioner och stress 

Nytt! 

Hur ska vi få mallen 
att passa bättre? 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Det gemensamma språket har varit 
den största framgångsfaktorn!” 

Relationsbanken 

”Länkbrott” 

Stressburken 

Sekreteraren 

Bibliotekarien Chefen 

”Soppatorsk” Höjdhoppardag 

Energigivare Elevens utkikstorn 

Inlärningsnetto 

Svenska språklagen. (2009:600) 

I den svenska språklagen står det i paragraf 11: 

”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, 
enkelt och begripligt.” 

Det är av stor vikt att medicinsk, psykologisk och 
pedagogisk information förmedlas på ett begripligt 
sätt. Detta eftersom denna information sedan ska 
ligga till grund för de insatser som behöver göras. 

”Att använda svåra ord och begrepp är inget mått på 
stor kompetens. 

Stor kompetens är att uttrycka svåra saker på ett 
begripligt sätt.” 

Ord och begrepp skapar inre föreställningar 

Kenth Hedevåg - Kungälv 
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• Öka delaktigheten 

• Med visuellt stöd som hjälpmedel 

• För att få information som ett underlag till 
 insatser och anpassningar 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Ska det behövas? 

Elevsamtal 
Öppna frågor ställer höga krav på den 

abstrakta föreställningsförmågan 

1 2 3 4 

Hur har du det? 

Hur går det i skolan? 

Hur går det i livet? 

Har du goda vänner? 

Använd checklistan som ett verktyg för högre kvalité! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Hur ser det ut från elevens utkikstorn? 
Checklista inför samtal med barn och ungdomar: 

  Är det något speciellt vi ska tänka på? 

  Styrkor eller svårigheter inom funktionsområden? 

  Mål med samtalet? 

  Plats och tid? Övrig sammanhangsmarkering? 

  Vem håller i samtalet? 

  Har vi gett tillräckligt med förförståelse? 

  Samtalspartnerns egenvinst? 

  Samtalsform och hjälpmedel i samtalet? 

  Reservplan om samtalet inte går att genomföra? 

 Speciella intressen som kan vara bra att veta? 

 Dokumentation/utvärdering av samtalet? 

”Stressburken” 

 En konkret förklaringsmodell för att lättare se 
 sambandet mellan stress och reaktioner 

 Vi har alla en ”burk” men en del av oss har mer 
 saker i den från början 

 Som en grund för en ”energiinventering” där  man 
 identifierar vad som fyller på och vad som  minskar 
 innehållet i ”burken” 

 Strategier för vad man kan göra när ”burken” 
 håller på att explodera? 

 En modell som kan vara ett stöd för reflektion 

 Lättare för omgivningen att förstå och förhålla sig till 
 en reaktion. Pröva gärna med hela gruppen! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Stressburken” 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Vad finns i din stressburk? 

Hur kan du minska 
trycket? 

Vad kan du göra när 
burken är full? 

Vi kartlägger hela gruppens stressburkar! 

Art.9 



2019-05-16 

11 

”Stressburken” 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

• När klassens stressburk 
 är grön är det lugnt 

• När den är gul är det 
 oroligt i klassen 

• När den är röd så är det 
 riktigt jobbigt 

Vad kan du göra när klassens burk är gul? 

Vad ska du göra när klassens burk är röd? 

Energiinventering 

 

 

Många av de barn och ungdomar vi möter 
kompenserar svårigheter med kognitiva funktioner. 
Chefen kompenserar för brister hos Sekreteraren och 
Bibliotekarien. 

Detta tar mycket energi och gör att man blir extra 
sårbar i negativ stress. 

För dessa barn och ungdomar kan det vara viktigt att 
göra en kartläggning av aktiviteter, platser och 
personer som ger och tar energi. 

 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Ursprungsidé från Nåkkve Balldin 

Art.24 

Ger energi. Skala 1-10 Tar energi. Skala 1-10 

                 

 Kartlägg vad som tar och ger energi 

Aktiviteter, platser och personer som ger och tar energi 

Kenth Hedevåg - Kungälv Kenth Hedevåg - Kungälv 

Läsa bok 

Söka på internet 

Leta metaforer i en text 

Lyssna på ljudbok 

Rita en bild 

Intervjua en 

kompis 

Skriva en berättelse Läsa igenom min 

inlämningsuppgift 

Vad kan du göra när ”batterinivån” är låg? 

Annat förslag 

Kommentar: 

Svårt att koncentrera mig 
 

 

 
 

 

 
 

 

Det tar så lång tid 
 

 

 
Det blir bara rörigt 

Lyssna på genomgången 

Hinna med uppgifterna 

Be om hjälp 

När läraren vill hjälpa till 

Störande intryck 

Veta hur man ska börja 

Skriva för hand 

Skriva berättelser 

Läsa i bänkboken 

Grupparbeten 

6 

9 

8 

3 

4 

7 

2 

5 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Välj aktivitet – beskriv delarna – skatta 1-10! 

Svenska 

2 

Aktivitetsskattning 

8 

Kommentar: 
Avbryta aktivitet 

Oro för vad som serveras 

Sittplatsen 

Ta till sig mat 

Störande intryck 

Skicka mat till andra 

Bli klar 

Väntan 

Plocka bort sin tallrik 

Slutsats: 

0 

2 

8 

3 

6 

2 

0 

2 

0 5 

2 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Välj aktivitet – beskriv delarna – skatta 1-10! 

Skollunchen 

2 

Aktivitetsskattning 



2019-05-16 

12 

0 

10 
Stressmätaren i skolan: 

Raster 

Lunch 

Muntliga genomgångar 

Passa tider 

Prov Nya moment 

Läxredovisningar 

Temadagar 

Att hinna med 

När man inte fattar vad man ska göra 

Störande ljud 

Matte 

Grupparbete 

Vikarier 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Ex. skalfrågor: 

Annat förslag 

Den här kaninen är väldigt arg! 

När brukar du bli arg? 

Vad brukar du göra då? 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Unika elever kräver unika lösningar 

Rättvist betyder inte lika för alla! 

Rättvist betyder inte lika för alla! 

Alla ska 

klättra upp i 

trädet! 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Vägledning för elevhälsan” 
(Socialstyrelsen och Skolverket 2014) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

”Många normalbegåvade med AST klarar att gå i en vanlig 

klass med särskilt stöd medan andra delvis behöver få 
undervisning enskilt eller i mindre grupp. Några har så stora 

svårigheter att de behöver gå i mindre undervisningsgrupper 

under hela sin skoltid.” 

Tidigare skolminister Gustav 
Fridolin: 

”Ibland behöver man 
använda sig av särskilda 
undervisningsgrupper” 

(Specialpedagogik #4, 2017) 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Flexibla undervisningsmiljöer 

En och samma skola för alla? 

Var? 

Hur? 

När? 

Innehåll? 

Med vem? 

• I klassrummet 

• I klassrum med extra vuxenstöd 

• I klassrummet med anpassningar 

• I liten undervisningsgrupp 

• Individuellt med personal 

• Enskilt arbete 

• I liten undervisningsgrupp med 

 elever från klassen = ”Omvänd 
 inkludering” 

• Annan plats? 

Art.32 
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Skolvägrare? 
Hemmasittare? 

Skolkare? 
Sjuk? 

Elever med problematisk skolfrånvaro 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Drop-outs? 

Skolmotstånd? 

Eleven är inte ensam bärare av problemet! 

ELOF: Elever med 
Lång Ogiltig Frånvaro 

SOU 2016:94 

Malin Gren 

Landell 

Art.30 

Kvalite’ med checklista 

Sammanhangsmarkera 

Kenth Hedevåg - Kungälv 

Gemensamma förklaringsmodeller 

Nyckelord 

Problem – Förklaring - Insats 

Relationens betydelse 

Öka ”inlärningsnettot”! 

Stressreducering 

Vilka tankar tar du med dig från dagens utbildning? 

Reflektera! 

Hmm… 

Kenth Hedevåg - Kungälv Kenth Hedevåg - Kungälv 

Alla elever har rätt till utbildning. (Skollagen 7 kap. 3§) 

Art.31 
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