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Lära känna varandra
Bekanta oss med VÄXA-materialet, ett 
stödmaterial för förskolan
Få en förståelse för hur det hänger samman med:

Lågaffektivt bemötande
ESSENCE

Rita upp en plan för vårt fortsatta 
utvecklingsarbete

Syfte med dagen
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8.15 Presentation
9.15 VÄXA

Bakgrund
Lågaffektivt bemötande & ESSENCE
Bekanta sig med materialet
Diskussion

12.00 Lunch
13.00 Planering av fortsatt arbete

Diskussion
15.00 Avslut

Upplägg
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Erik Rova
leg. Psykolog

Ungdomsmottagning
Skola/förskola
Projekt
Egen verksamhet

erik@rovasjogren.se
070-2363200
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Hur tar vi oss an problem?
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En ledstång kan vara bra!
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En ledstång kan vara bra!
Även när det gäller utvecklingsarbete
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Men först….
Låt oss titta på vilken teori som finns under huven

1. Framgångsfaktorer
2. Lågaffektivt bemötande
3. ESSENCE
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Framgångsfaktorer

1. Aktiv personal som jobbar med tidiga 
anpassningar.

2. Goda relationer och involverade barn.
3. En fokuserad pedagog som inte tyngs av ett 

patologiskt individperspektiv.
4. God kommunikation, dokumentation och 

utvärdering
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Framgångsfaktorer

o WTF - Wait-to-fail (Stankovich 2005)

o Viktigt att involvera barn i 
problemlösningsprocessen.
(Greene & Ablon 2006)

o Den som tar ansvar kan påverka.
(Weiner, 1995; Hejlskov, 2009 )
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Vad är lågaffektivt bemötande?

- Ett förhållningssätt, med metoder som är 
utvecklade för att hantera problemskapande 
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.
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Hur jobbar man lågaffektivt?

Etik
Förståelse

Förebygga Hantera
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Vad är problemskapande beteende?

- Problemskapande beteende är ett 
beteende som leder till problem.
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Förm
åga

Vad är problemskapande beteende?

Kra
v
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Vad är problemskapande beteende?

Barn som ofta hamnar i situationer som 
leder till problembeteende har ofta 
svårigheter med:

Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter
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Vad är problemskapande beteende?

- Barn som kan 
uppföra sig gör det!

Ross W. Greene
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Människor som kan 
uppföra sig gör det!

Outvecklade färdigheter, 
svårigheter.
Utforskande

Personal erbjuder mer hjälp

Lättare att skilja person från 
beteende. Optimism.

Människor som vill 
uppföra sig gör det!

Motivation blir centralt

Stor risk för uppgivenhet

Personal erbjuder mindre hjälp

Tuffare att skilja person från 
beteende. Pessimism.
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Ansvarsprincipen

Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar 
upplevd maktlöshet
Minskad upplevd maktlöshet minskar risken för 
negativ interaktion mellan personal och barn

22

Ansvarsprincipen
Tjurig

Bråkig

Manipulerande

Ouppfostrad Svårt med övergångar

Svårt att reglera
känslor vid 
motgångar Inte tillgång till 

bättre sociala strategier

Svårt att hitta bra strategier

Vi behöver mer information

Oförutsägbar

23

Reflektion - Problembeskrivning
• Kan du komma på exempel där 

beskrivningen av problemet påverkat fokus 
för lösningsförslagen?
Var hamnade ansvaret? 
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Sammanfattning

Vad innebär detta för mig som personal?
• Genom att fokusera på vad jag kan påverka 

ökar min möjlighet att förändra situationen 
samtidigt som frustration och 
problembeteende minskar. 

25
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Tre verktygslådor

Förändra

Utvärdera

Hantera
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Åhörarkopior

www.pedagogisk psykologi.se/material/

Max, 6 år och älskar pinnar
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En ledstång kan vara bra!

Hantera
Utvärdera

Förändra
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ESSENCE som begrepp betonar den stora 
överlappningen mellan syndrom som oftast 
betecknas som avgränsade och specifika tillstånd. 
I själva verket delar dessa i hög grad både gener, 
miljöriskfaktorer och kliniska symptom. 
ESSENCE är inte en diagnos i sig. Istället skall det 
ses som en reaktion på tendensen i samhället 
idag att inom barn- och ungdomspsykiatri och 
utvecklingsmedicin placera syndrom i separata 
fack. Gillberg (2013)
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VÄXA-materialet ämnar bidra till att:

hjälpa anpassa verksamheten utifrån barns olika 
förutsättningar
främja mer ledning och stimulans
skapa diskussion och reflektion kring krav och 
förväntningar
nå användbara utvärderingar
utgå ifrån ett tydligt barnperspektiv
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VÄXA-materialets två ingångar

31

Uppbyggnad

VÄXA-materialet
Formulär för Problembeskrivning, Önskat 
läget, Avstämning/utvärdering
Metodbank
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Utveckling

Utgå ifrån ett område i verksamheten
Pedagogiska diskussioner

Synkronisering
Tydliggörande
Utvecklingsområden

Konkreta åtgärder
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Områden i VÄXA-materialet

Hallen
Leken
Matsituationen
Samlingen
Toalett och skötbord
Vila ?
Vårdnadshavarkontakt
Övergångar
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Hallen

Intro och läs-mer-tips
Ramar för pedagogisk diskussion
Förebyggande anpassningar

35 36



2020-09-17

7

37

Diskussion/Reflektion

• Titta på VÄXA-materialets områden, kika på 
underlagen för pedagogiska diskussioner, bläddra 
i anpassningsförslagen.

• Vilket område blir du sugen på att diskutera med 
dina kollegor och jobba vidare med?

38

VÄXA-materialets två ingångar

39 40
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Beskrivning av problemsituationen

45
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Beskrivning av problemsituationen

Vad hände?
Typ av aktivitet/situation?
Krav?
När?
Vet barnet? (Vad, med vem, hur länge, hur?)
Organisation?

46

Åhörarkopior

www.pedagogisk psykologi.se/material/

Max, 6 år och älskar pinnar
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Beskrivning av problemsituationen
Vad hände? 
Max blev superarg, slog Simon och sprang ut.

Typ av aktivitet/situation?
Det är utelek, när den avslutas ska barnen komma in för mellanmål, man får inte ta med sig 
leksaker.

Krav?
Avsluta leken, släppa grejerna. Lita på och förstå att det går att återuppta leken och 
leksakerna.

När?
På eftermiddagen, precis innan mellis, vid en övergång.
Vet barnet? (Vad, med vem, hur länge, hur?)
Det saknas en del kring ”huret”. 

Organisation?
Vi behöver skapa bättre förutsättningar i 
övergången.

48 49

Önskat läge

50

Önskat läge

Nuläget – Hur ser vi på situation? Barnets bild?
Önskat läge – Vårt gemensamma mål
När? När ska vi utvärdera?
Anpassningar och åtgärder

51
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Önskat läge
Nuläget – Hur ser vi på situation? Barnets bild?
Det är svårt att få till övergångar, Max vill ha koll på sina pinnar.
Önskat läge – Vårt gemensamma mål
Vi ska få till mindre konfliktfyllda övergångar. Det ska kännas okej med pinnarna.
När? När ska vi utvärdera?
Detta vill vi få till så snabbt som möjligt. En snabb avstämning i veckan och en lite 
större om två veckor.

Anpassningar och åtgärder
Vi behöver en gemensam plan, vi ska 
prova en pinnplats. Blir det för många 
pinnar så ska föräldrarna ta med hem, vi 
har pratat ihop oss.

52 53
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Anpassningar och åtgärder - VÄXA
ÖVERGÅNGAR - Organisation och struktur 

ÖVERGÅNGAR - Kommunikation

ÖVERGÅNGAR – Bildstöd

ÖVERGÅNGAR - Kravanpassning

ÖVERGÅNGAR – Tidsstöd och väntstöd

VHKONTAKT - Syfte och organisation

VHKONTAKT - Förhållningssätt och bemötande

VHKONTAKT - Tydliggör begrepp

VHKONTAKT - Hallkommunikation

VHKONTAKT - Skriven kommunikation

VHKONTAKT - Samarbetsbaserad problemlösning

VHKONTAKT - Klagomål

LEK - Syfte och planering

LEK - Förutsägbarhet

LEK - Organisation och struktur

LEK - Delaktighet

LEK - Kravanpassning

LEK - Miljö som främjar lek

LEK - Positiv förstärkning

MATSITUATION – Syfte och pedagogernas roll

MATSITUATION – Organisation och struktur

MATSITUATION – Kravanpassning

MATSITUATION – Bildstöd

MATSITUATION – Tidsstöd och väntstöd

MATSITUATION – Att säga till utan att öka stress

MATSITUATION – Delaktighet

SAMLING – Syfte och planering

SAMLING – Organisation och struktur

SAMLING – Bildstöd och visuella ledtrådar

SAMLING – Positiv förstärkning

SAMLING – Delaktighet

SAMLING – Tidsstöd och väntstöd

SAMLING – Kognitiva färdigheter under utveckling

SAMLING – Kravanpassning

SAMLING – Check-in Check-ut, Förberedelse och 
utvärdering

TOA OCH SKÖTBORD – Syfte och planering, 
Pedagogens roll 

TOA OCH SKÖTBORD – Begriplighet

TOA OCH SKÖTBORD – Bildstöd och visuella 
ledtrådar

TOA OCH SKÖTBORD – Tidsstöd och väntstöd

TOA OCH SKÖTBORD – Delaktighet, inflytande 
och avdramatisering

TOA OCH SKÖTBORD – Trygghet och integritet

TOA OCH SKÖTBORD – Att säga till utan att öka 
stress

VILA - Syfte och organisation

VILA – Förutsägbarhet

VILA – Tidsstöd

VILA – Kravanpassning

HALLEN - Syfte och planering

HALLEN – Trygghet, struktur och omsorg

HALLEN - Vänthjälp

HALLEN - Bildstöd

HALLEN – Kommunikation med vårdnadshavare 
och föräldrar

55

Avstämning

56

Avstämning

Har vi gjort det vi planerat?
Har vi gjort något ytterligare?
Har vi nått det önskade läget?
Vad krävs för att nå hela vägen fram?
Vad har fungerat särskilt bra?
Hur fortsätter vi?

57
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Avstämning
Har vi gjort det vi planerat?
Ja.
Har vi gjort något ytterligare?
Ja, vi påminner en liten stund innan vi ska gå in. Det verkar också hjälpa vid 
övergångarna.
Har vi nått det önskade läget?
Ja, faktiskt. Kul!
Vad krävs för att nå hela vägen fram?
Vad har fungerat särskilt bra?
Det var särskilt bra att involvera Max, han kom med förslag och blev också 
mer engagerad.

Hur fortsätter vi?
Nu tar vi oss an en ny problemsituation.

58

Reflektion och frågor

• Prata ihop dig med den du sitter nära. Vad tänker 
ni om det här? Kommer ni att tänka på någon
problemsituation från er verksamhet? Dela 
reflektioner, tankar och funderingar.
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Sammanfattning

Lågaffektivt bemötande
VÄXA-materialet

Bakgrund
Uppbyggnad
Två ingångar
Tittat på själva materialet
Tittat på ett exempel (Max).

???FRÅGOR???
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Vad finns det för utmaningar

Diskussionerna blir inte av
Diskussionerna blir inte tillräckligt bra
Diskussionerna leder inte någonstans
Vi är inte överens
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Vad finns det för utmaningar

Diskussionerna blir inte av
Diskussionerna blir inte tillräckligt bra
Diskussionerna leder inte någonstans
Vi är inte överens

Hur löste ni det?

- Bra planering
- Hjälp utifrån
- Tydliga ansvarsområden
- Hjälp utifrån
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Vad finns det för utmaningar?

Beskrivning av problemsituation
- Att välja ut en situation av många!
- Att hitta vilket krav som blev svårt för barnet.
- Problem att formulera sig på ett kort och bra sätt.

63
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Vad finns det för utmaningar?

Beskrivning av problemsituation
- Att välja ut en situation av många!
- Att hitta vilket krav som blev svårt för barnet.
- Problem att formulera sig på ett kort och bra sätt
Hur löste ni det?
- Påminde varandra att hålla oss till den utvalda 
situationen.
- Tog hjälp av kollegor.
- Tog hjälp av specialpedagog
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Vad finns det för utmaningar?

Önskat läge
- Veta hur barnet upplever situationen.
- Att inte vara alltför optimistisk med önskat läge när 
vi inte har så hemskt många veckor på oss! 🙂
- Det var ingen större utmaning
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Vad finns det för utmaningar?

Önskat läge
- Veta hur barnet upplever situationen.
- Att inte vara alltför optimistisk med önskat läge när 
vi inte har så hemskt många veckor på oss! 🙂
- Det var ingen större utmaning
Hur löste ni det?
- Vi bollade mellan  både rimliga och orimliga 
lösningar.  Vad är genomförbart?
- Vi diskuterade med vår chef och varandra 😊
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Vad finns det för utmaningar?

Åtgärder och anpassningar
- Att fokusera på ursprungsproblemet och dela upp i 
delar
- Hade ringat in problemet och tittade i tipsen i 
banken ger många tankar och diskussioner i 
arbetslaget.
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Vad finns det för utmaningar?

Åtgärder och anpassningar
- Att fokusera på ursprungsproblemet och dela upp i 
delar
- Hade ringat in problemet och tittade i tipsen i 
banken ger många tankar och diskussioner i 
arbetslaget
Hur löste ni det?
- Använde oss av erfarenhet. Vad har vi gjort vid 
liknande situationer tidigare.
- Stöd utifrån.
- Vi tog en kopp kaffe till.
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Hur kan stödmaterialet användas?

Enskilt eller i arbetslaget
Tillsammans specialpedagog, annan personal 
eller föräldrar
Kompetensutveckling
Att utvärdera kräver träning!

69
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Lära känna varandra
Bekanta oss med VÄXA-materialet, ett 
stödmaterial för förskolan
Få en förståelse för hur det hänger samman med:

Lågaffektivt bemötande
ESSENCE

Rita upp en plan för vårt fortsatta 
utvecklingsarbete

Syfte med förmiddagen

70

Fortsatt utvecklingsarbete

Förutsättningar och tider
Diskutera innehåll
Planera nästa träff
Tid för ytterligare frågor och diskussion
VÄXA-materialet
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Förutsättningar

Tider för denna grupp:
23/10 13-16, 27/11 13-16, 29/1 13-16
Tid tillsammans med arbetslag och 
specialpedagog: fredag eftermiddagar
Tid för extra stöd/bollning Susanna & Ulrika, 
måndagar (varannan vecka, zoom).
Löpande utvärdering
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Fortsatt utvecklingsarbete

Mina tankar:
En tydlig pedagogisk röd tråd
Användbart stöd/rutiner för att hantera 
problemsituationer
Tryggt och välfungerande arbetslag

Era tankar:
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Fortsatt utvecklingsarbete

Tider för denna grupp:
23/10 13-16, 27/11 13-16, 29/1 13-16

Pedagogiska diskussioner med stöd av VÄXA
Jobba med problemsituationer med stöd av 
VÄXA
Handledning
????????????
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Fortsatt utvecklingsarbete

Tider för denna grupp:
23/10 13-16

Pedagogiska diskussioner med stöd av VÄXA
- 1-2 förutbestämda områden
- Medhavda problemsituationer
- ????????
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Fortsatt utvecklingsarbete

Tid tillsammans med arbetslag och 
specialpedagog: fredag eftermiddagar
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Boktips
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Erik Rova
070-2363200
erik@rovasjogren.se
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