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Att samtala med elever i syfte
att stärka deras egenmakt

kring sin skolsituation



Men först! 



Våra elever, vår verksamhet, 
vårt ansvar!



Fysiska
lärmiljön 

Värdegrund

Organisation

Utbildning

För att få till varaktiga 
förändringar behöver vi 
börja med en stabil grund



Förebyggande 
arbete

EMLSF

Psykisk ohälsa

Utåtagerande 
elever  

Hantera svåra situationer

Utvärdera och förändra

Värdegrund

Förhållningssätt och bemötande
Kunskapssyn 

elevsyn



Förebyggande och främjande
Ställ er upp och samtala med grannen/grannarna i 3 min



Så hur kan vi då göra?



Viktigast av allt:
Bygga relationer!

1
1





Utvärdering/kartläggning
▪ Vilka situationer är utmanande?

▪ När på dagen?

▪ Något speciellt ämne?

▪ Vem har du förtroende för?

▪ När fungerar det?

▪ Vart fungerar det?

▪ Med vem fungerar det?

▪ Vad behöver du av oss?

▪ Fokus på organisation ej individ

Ta små, små steg och utvärdera ofta!!!!



Exempel på verktyg

• Energischema

• Stöd vid möten med 
utbildningssamordnaren

(Attention-Riks)





Använda kommunikations-skalor



Har jag koll 
frågor!

▪ Vad ska jag göra nu?

▪ Var ska jag vara?

▪ Med vem ska jag vara?

▪ Hur länge ska det hålla på?

▪ Vad ska hända sen?

▪ Vad ska jag ha med mig?

▪ Varför ska jag göra det?



Att tänka på!

• Nyfiket

• Förutsättningslöst

• Tålamod

• Ett steg i taget

• Vänta med egna lösningar





Coachning som 
ett verktyg för 
inkludering

Mål: Att skapa 
egenmakt för eleverna



Upplägg

5 träffar

• 1 gång, kartläggning ( fokus på vad)

• 3 gånger, strategisamtal, hitta verktyg, testa, 
utvärdera

• 1 gång sammanfattning, utvärdering, nästa steg

20-30 min/gång

Sker under skoltid

Lösningsfokuserat

Vi vuxna bär ansvaret







Effekter

• Trygga elever

• God självkänsla

• Väl förberedda inför framtiden



Kontakt skola-hem



Föräldrarna 
då?

▪ Hitta en bra informationskanal- vad 
behöver vi informera om?!

▪ Påminna föräldrar om möten mm

▪ Hur lägger vi upp våra möten?

▪ Fokusera på det positiva hos eleven!!!

▪ Magiska frågan,

Vad kan vi göra för ditt barn?





Fredagsmysmail



Till sist!

Ha tålamod

Bygg relation

Eleven i centrum

Alla lösningar som fungerar är bra lösningar

Arbeta systematiskt

Utvärdera!



Tack för idag!

Joanna
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